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حبِه اهللا   رسولِ عىلَ  المُ والسَّ  الةُ هللا , والصَّ  دُ احلمْ   .. عدُ , وبَ وعىلَ آلِه وصَ
ن أنفعِ  نَّ فإِ        ـ عبـدِ  بنُ  دُ حممَّ  دُ دِّ املج اإلسالمِ  يخُ فها شَ التي صنَّ  فاتِ نَّ املصَ  مِ  ابِ الوهَّ

ـبَ  لـمِ العِ  أهلُ  مَّ ـتَ ـوقد اه)  عِ ـبَ رْ األَ  دِ ـاعِ وَ القَ ( بـ  ه املوسومةَ سالتَ تعاىل رِ  اهللاُ رمحهُ   هُ دَ عْ
 . قيدةِ العَ  يف بابِ  ةِ مَّ املهَ  لِ ن املسائِ مِ  يهِ علَ  تْ ملَ تَ ; ملا اشْ  لمِ العِ  بةِ ها لطلَ ها ورشحِ رشِ بنَ 

       ْ لِ  يخِ لشَّ لِ  حٌ وهذا رشَ ـ, تعاىل  اهللاُ فظهُ الن حَ سْ عيد رَ سَ  د بنِ مَّ ـحمَ الفاضِ ْ  وَ وهُ  حٌ رشَ
 . افعةِ النَّ  سالةِ الرِّ  هذهِ  مسائلِ  أهمَّ  يخُ الشَّ  نيَّ فيهِ , بَ  العبارةِ  هلُ , سَ  زٌ وجَ مُ 

ـا , ألقـاهُ  يف العقيدةِ  يخِ الشَّ  روسِ دُ  سلةِ لْ ن سِ مِ  سٌ رْ دَ  حِ هذا الرشَّ  صلُ وأَ        يف  يخُ لشَّ
ـ ٢األحـد :  وَ هُ  هِ ـإلقائِ  تاريخُ  , وكانَ  رصَ بمِ  وفيةِ ـاملن افظةِ يف حمُ  يِّ قِ الرشَّ  دِ ــاملسجِ  ن مِ

نةَ ة ذي احلجَّ   .١٤٢٩سَ
ا و عَ أوسَ  املقروءُ  الكتابُ   كانَ ولـامَّ         مـتُ قُ  وعِ املسمُ  يطِ ن الرشَّ مِ  فائدةً  رَ ـأكثَ انتشارً

 :ما يأيت  يف ذلكَ  تُ عْ بَ , واتَّ  افعِ النَّ  حِ الرشَّ  اذه فريغِ تَ ن اهللا بِ مِ  عونٍ بِ 
   ونٍ لَ وبِ , )  ... ( نيِ وسَ قَ  نيَ بَ  هِ لِ عْ جَ بِ  حِ ن الرشَّ عَ  ـعِ األربَ  واعدِ القَ  نِ تْ مَ  مييزِ تَ بِ  قمتُ   *

 . حِ لرشَّ لِ  رٍ ـغايِ مُ  أمحرَ      
 . حِ و الرشَّ أَ  يف املتنِ  انتْ ك , سواءٌ  ةِ دَ الوارِ  األحاديثِ  ريجِ وختَ  اآلياتِ  وِ زْ عَ بِ  قمتُ   *



 كلٍ شَ بِ ا هتِ راءَ ن قِ مِ  القارئُ  نَ مكَّ تَ ى يَ ها , حتَّ طِ بْ وضَ  الكلامتِ  شكيلِ تَ كذلك بِ  قمتُ   *
 . حيحٍ صَ     
 لَ هُ ـسْ يَ ى حتَّ  ;ها بُ ـناسيُ  اعنوانً  قرةٍ ـفِ  لِّ كُ لِ  تُ ـوضع, و إىل فقراتٍ  حَ الرشَّ  تُ ـمقسَّ   *

 نيَ بَ  اوينَ ــالعنهذه  تُ لْ ـع, وجَ  لِ ائِ سَ مَ ـن الح مِ يف الرشَّ  رَ ـكِ ا ذُ م مُ ـهفَ   القارئِ عىلَ      
 .  و ذلكَ ا سِ يئً شَ  حِ الرشَّ  أصلِ  عىلَ  دْ , ومل أزِ ]  ...[ ني تَ ـكوفَ عْ مَ     
حِ واضِ مَ ـعلَّقتُ عىلَ بعضِ ال * ن الرشَّ   ,  ارةٍ عبَ  قِ ـثيوْ ـ, أو لتَ  ى كلمةٍ نَ ـمع انِ يَ ـلبَ ; عِ مِ

  .ا نهَ مِ  اإلكثارِ  مِ  عدَ عىلَ  صِ رْ احلِ  معَ ,  ابهَ , وما شَ  وعِ باملوضُ  قةٍ تعلِّ مُ  دةٍ فائِ  رِ ذكلِ و أَ 
ـالشَّ  عىل موقعِ  القائمنيَ  أشكرَ  أنْ  حبُّ أُ  مَ أختِ  أنْ  لَ بْ وقَ   سـالن عـىلَ د سـعيد رَ يخ حممَّ
 م اهللاُجـزاهُ فَ ,  ةِ نَّ ـوالسُّ   الكتابِ عىلَ  مِ القائِ  حيحِ الصَّ  لمِ العِ  رشِ يف نَ  هدٍ ن جُ مِ  هُ لونَ بذُ مايَ 
 مجيعَ  جيعلَ  تعاىل أنْ  اهللاَ , وأسألُ  ين يف هذا العملِ ن ساعدَ مَ  كلَّ  أشكرُ  ا , وكذلكَ ريً خَ 

ـيِّ  نبِ عىلَ   اهللاُ, وصىلَّ  ليهِ ع والقادرُ  ذلكَ  ه ويلُّ , إنَّ  الكريمِ  هِ لوجهِ  نا خالصةً أعاملِ    دٍ نا حممَّ
 . العاملنيَ  بِّ هللا رَ  دُ مْ , واحل مَ وسلَّ  هِ بِ حْ وصَ  هِ ـ آلِ وعىلَ 
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طبَـةُ الكِ [   ] ابِ تَ ـخُ
ـستَ ه ونَ تعينُ سْ ه ونَ دُ حمَ هللا , نَ  احلمدَ  إنَّ  ـرُ فِ ـغْ ـ وذُ عُ ـه , ونَ ـأنفُ  ورِ ن رشُ بـاهللا مِ ومـن  ناسِ
أن  له , وأشهدُ  يَ فال هادِ ل ضلِ له , ومن يُ  ضلَّ فال مُ  ه اهللاُهدِ ـنا , من يَ الِ ـأعم ئاتِ ـيِّ سَ 

 يه وعىلَ علَ   اهللاُه صىلَّ سولُ ه ورَ ا عبدُ دً حممَّ  أنَّ  له , وأشهدُ  يكَ ه ال رشَ حدَ وَ  اهللاُ إال ال إلهَ 
 .. ما بعدُ م , أَّ آله وسلَّ 

ـ يِ اهلدْ  , وخريَ اهللا  كتابُ  احلديثِ  أصدقَ  فإنَّ  ـ يُ دْ هَ ه  اهللا عليـه وعـىل آلـِصـىلَّ  دٍ حممَّ
ـ دعةٍ بِ  , وكلَّ  دعةٌ بِ  ةٍ ـثَ دَ حمُ  ا , وكلَّ اهتُ ـثَ دَ حْ ـمُ  األمورِ  رَّ ـم , وشَ وسلَّ  ـ ةٌ ـضاللَ  لَّ ـ, وكُ

 )١( .. دُ عْ ـا بَ , أمَّ  ارِ ـيف النَّ  ةٍ ـضاللَ 

سالةِ , وأمهِّ موضُ [   ] هاـتُ يَّ ـوعُ الرِّ
 فـةِ عرِ , ومَ  دِ قااالعتِ  بتصحيحِ  قةٌ تعلِّ ضموهنا مُ  مَ ربع , وهي يفاألَ  القواعدِ  فهذه رسالةُ 

ها , تْ ـنـَمَّ ضَ ما تَ  دادِ ضْ أَ  عرفةِ بمَ  سالةِ هذه الرِّ  قيمةُ  فُ عرَ , وتُ  كِ الرشِّ  فةِ عرِ , ومَ  وحيدِ التَّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , )  ةِ ـاحلاجَ  طبةَ ـخُ  ( يها العلامءُ ــسمِّ , يُ ) ٤٥(ه ننِ يف سُ  ماجهْ  , وابنُ )  ٨٦٧( ه حِ ــيف صحي رواها مسلمٌ   طبةُ هذه اخلُ )  ١(
  السلسلةَ : , انظر  رةٍ ــأو حماض , أو درسٍ  أو نكاحٍ  أو عيدٍ  عةٍ ــمجُ  طبةَ كانت خُ  هبا , سواءٌ  طبةِ ــاخلُ  داءُ ــنة ابتن السُّ ومِ        

 . ) ١/٢٨( الصحيحةَ         



 حريـرِ بتَ  خـاللَ ها , واإلِ تِ ـفـعرِ بمَ  خـاللَ اإلِ  نَّ فتها , فـإِ عرِ بمَ  خاللِ ها باإلِ قيمتُ  فُ عرَ تُ 
ِ  وحالِ  دينَ حِّ املوَ  حالِ  ةِ ـفعرِ يف مَ  ل عظيمٍ لَ ي إىل خَ ؤدِّ ها , يُ طِ ـبْ ضَ   . كنيَ املرشْ

 ] دِ ى القواعِ عنَ مَ [  
 .كثرية  روعٌ أو فُ  كثرية سائلُ مَ  نهُ عَ  عُ رَّ ـفَ الذي يتَ  لُ صْ األَ  , وهيَ  دةٍ قاعِ  مجعُ :  دُ واعِ القَ  

فةِ التَّوحيدِ [  عرِ ـيَّـةُ مَ يِ  أمهِّ هِ عنِ ـومتَ كِ  يزِ  ] الرشِّ
ْ  اسِ النَّ  نَ مِ  وكثريٌ   ـاملوَ  وحالِ  كنيَ رشِ مُ ـال حالِ  فةِ عرِ يف مَ  جٌ نهَ هلم مَ  حَّ صِ يَ  ملَ ,  دينَ حِّ
ـ كِ الرشِّ  فةُ عرِ , ومَ  هِ ألجلِ  اسَ النَّ  اهللاُ الذي خلقَ  يدِ وحِ التَّ  فةُ عرِ ومَ  ,  عنـهُ  ى اهللاُالـذي هنَ

ـ وحيـدَ التَّ  نَّ , ألَ  بـاداتِ العِ  رِ وسـائِ  كاةِ والزَّ  الةِ الصَّ  فةِ عرِ من مَ  بُ وجَ أَ  كَ ذلِ  فةُ عرِ مَ   وَ هُ
ـإِ  باداتُ , والعِ  هِ ليْ ى عَ نَ بْ ـالذي تُ  لُ صْ األَ  ـ نَ بْ ـتُـ مْ ـذا لَ ـ ةِ يـدَ قِ ىل العَ عَ ـوَ  حيحةِ الصَّ  يَ هِ
 . حُّ صِ ا ال تَ , فإهنَّ  هللا صُ اخلالِ  وحيدُ التَّ 
سالةِ [  مةِ الرِّ قدِّ حُ مُ  ]رشَ

 مِ علُّـعىل تَ  لِ بِ قْ مُ ـال مِ لْ العِ  لطالبِ  عاءِ ه بالدُّ اهللا تعاىل رسالتَ  رمحهُ  فُ ـدأ املصنِّ د بَ وقَ       
 رمحـهُ  فقالَ  ,  شادِ والرَّ  احلقِّ  طريقَ  سِ مِّ لَ ـتَ مُ ـال ارئِ للقَ  عاءِ الدُّ , وبِ  حيحةِ الصَّ  قيدةِ العَ 

ــ( : اهللا  ــ ربَّ  اهللا الكــريمَ  ألُ أسْ ــيف الــدُّ  كَ الَّ وَ تَــيَ  أنْ  ظــيمِ العَ  شِ رْ العَ  , وأنْ  ةِ رَ نيا واآلخِ
ـ يَ ـلـِتُ ـ, وإذا ابْ  رَ كَ شَ  يَ ـعطِ ذا أُ ن إِ مَّ ـمِ  كَ لَ جيعَ  , وأنْ  نتَ ام كُ نَ يْ ا أَ كً بارَ مُ  كَ لَ جيعَ  َ صَ ,  ربَ

 . ادةِ عَ السَّ  وانُ نْ عُ  ةَ ـالثَ الثَّ  الءِ هؤُ  فإنَّ  , رَ تغفَ اسْ  نبَ وإذا أذْ 
ِ حَ ـال أنَّ  هِ تِ طاعَ اهللا لِ  كَ دَ ـم أرشَ لَ اعْ         ا صً خلِ ـمُ  هُ اهللا وحدَ  دَ بُ ـعتَ  أنْ  يمَ ـبراهإِ  ةَ لَّ مِ  ةَ يَّ يفَ ن



ـقَ لَ , وخَ  اسِ النَّـ اهللا مجيعَ  رَ مَ أَ  ذلكَ , وبِ  ينَ الدِّ  لهُ  ـ الَ قـهلـا , كـام  مْ هُ m   c : اىلاهللا تعَ

 d  h g  f  el )م لَ , فاعْ  هِ ـادتِ بَ ـعِ لِ  قكَ لَ اهللا تعاىل خَ  أنَّ  تَ ذا عرفْ فإِ  )١
ـإالَّ  ى صالةً مَّ سَ ـال تُ  الةَ الصَّ  , كام أنَّ  دِ ـحيوْ ـالتَّ   معَ إالَّ  بادةً ى عِ مَّ سَ ال تُ  ادةَ بَ ـالعِ  أنَّ   عَ  مَ

 ) . هارةِ يف الطَّ  إذا دخلَ  دثِ حَ ـكال , تْ دَ سَ فَ  بادةِ يف العِ  كُ الرشِّ  , فإذا دخلَ  هارةِ الطَّ 
 بَ  طالـِوىلَّ تَـيَ  أنْ  العظيمِ  رشِ العَ  بَّ رَ  الكريمَ   اهللاَالً ائِ اىل سَ عَ اهللا تَ  رمحهُ  يخُ الشَّ  قالَ       
ــالعِ  ــيف الــدُّ  مِ لْ نيا يف الــدُّ   العبــدَ تعــاىل إذا تــوىلَّ  اهللاَ ألنَّ ;  عاءِ بالــدُّ  , فبــدأَ  رةِ نيا واآلخِ

  m B A  : اىلَ عَ ـتَـ قـالَ  , رةنيا وال يف اآلخِ يف الدُّ  وهٌ كرُ مَ  إليهِ  لُ يصِ ال  هُ , فإنَّ  رةِ واآلخِ 

E D  CI  H  G  FJ   K    L    M   Nl     )٢(  
ـبارَ مُ  كَ جيعلَ  وأنْ ( : ه و قولُ , وهُ  رَ آخَ  عاءٍ دُ ى بِ نَّ ـ, وثَ  العظيمِ  عاءِ هبذا الدُّ  فبدأَ  ـا أَ كً نام يْ

ـاستَ  نـبَ  , وإذا أذْ ربَ صَ  يَ ـلِ تُ , وإذا ابْ  رَ كَ شَ  يَ عطِ ا أُ ن إذمَّ ـمِ  كَ جيعلَ  , وأنْ  تَ نْ كُ  ,  رَ فَ ـغْ
ـأتَ  منْ  ألنَّ ;  ) عادةِ السَّ  وانُ نْ عُ  ةَ ـالثَ الثَّ  هؤالءِ  فإنَّ  ـبِ  قـامَ  دْ ى هبا فقَ  , ألنَّ  يـهِ لَ اهللا عَ  قِّ حَ
ـ بٍ نْـ, أو ذَ  ربُ لصَّ ها افحقُّ  ةٍ ـيَّ ـلِ ـ, أو بَ  كرُ ها الشُّ , فحقُّ  عمةٍ عن نِ  كُّ فَ ـنْ ال يَ  دَ العبْ   هُ فحقُّ

   . فارُ غْ ـاالستِ 
ـ مـةٌ لِ كَ )  ملَ اعْ ( و , )  هِ ـلطاعتِ  اهللاُ كَ لم أرشدَ اعْ : ( عاىلَ اهللا تَ  رمحهُ  فُ نِّ املصَ  قالَ  ى تَ ؤْ ـيُ
 , فٍ لَّ ـكَ مُ  لِّ كُ لِ  عِ هبا يف هذا املوضِ  طابُ ا , اخلِ هَ ما بعدَ  رِ ـدبُّ عىل تَ  ثِّ حَ ـوال اممِ تِ الهْ هبا لِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )٥٦(: ة ـاريات , اآليَ سورة الذَّ )  ١(

 ) .٢٥٧(: ة ـرة , اآليَ سورة البقَ )  ٢(



 . الُ قَ يُ ي ملا سَ صغِ يُ  عىل أنْ  عِ امِ السَّ  ثِّ وحَ  هِ ـينبِ التَّ  من بابِ )  ملَ اعْ (  ةِ مَ الكلِ  هِ ى هبذِ ؤتَ فيُ 
  هِ ـتِ قَ ـعىل شفَ  لُّ دُ يَ  ئِ للقارِ  اهللاُ رمحهُ  فِ ـنِّ من املصَ  عاءٌ هذا دُ و :)  هِ ـلطاعتِ  اهللاُ كَ دَ أرشَ ( 

ِ خَ  ةٌ لَ مجُ  وهيَ  ها ,عَ أو سمِ  هُ سالتَ رِ  أَ رَ ـملن قَ  ريِ اخلَ  ةِ وحمبَّ    )  هلطاعتِ  اهللاُ كَ أرشدَ (  اظً فْ لَ  ةٌ يَّ ربَ
ـ اهللا اعةِ إىل طَ  اءِ دَ ـباالهتِ  مِ علِّ ـتَ مُ لْ لِ  عاءُ هبا الدُّ  املرادَ  نَّ ى , ألنَ املعْ  ةُ يَّ ـشائِ إنْ   دْ تعـاىل , و قَ

َ ـنا بَ هُ تعاىل  اهللاُ رمحهُ  عَ مجَ   . عليمِ و التَّ  عاءِ الدُّ  نيْ
 اصً خلِ ـمُ  هُ دَ وحْ  اهللاَ دَ تعبُ  أنْ  إبراهيمَ  ةَ ـلَّ مِ  ةَ ـيَّ فِ ـاحلني أنَّ  هِ ـلطاعتِ  اهللاُ كَ أرشدَ  مْ لَ اعْ  (      

 ) كَ ذلِ وبِ ( ه يف قولِ  ةُ واإلشارَ  )ا هم هلَ قَ لَ خَ  و,  اسِ النَّ  يعَ ـمجِ  اهللاُ أمرَ  كَ ذلِ بِ  , و ينَ الدِّ  هُ لَ 
 مجيعَ  اهللاُ أمرَ  كورِ و هبذا املذْ  ) ينَ الدِّ  لهُ  اصً خلِ ـمُ  هُ دَ وحْ  اهللاَ دَ بُ ـعْ تَ  أنْ (  ةِ صَ الِ اخلَ  ةِ بادَ للعِ 
 . ينَ الدِّ  هُ لَ  نيَ صِ خملِ  هُ دَ وحْ  دوا اهللاَعبُ يَ  و أنْ هُ و , الذي ذكر دِ صِ هلذا املقْ  همخلقَ و اسِ النَّ 
 ] ِ  ] يَّـةِ ـفِ ـيـمعنَى احلن

ِ  (و        عىل اإلخـالصِ  ةُ يَّ نِ , املبْ  كِ عن الرشِّ  ةُ لَ املائِ  ةُ , امللَّ  ةُ لَ املائِ  ةُ لَّ مِ ـال هيَ ) :  ةُ ـيَّ فِ ـياحلن
  هُ دَ وحْ  ةَ بادَ هللا العِ  صَ لَ , وأخْ  واهُ  سِ عامَّ  رضَ عىل اهللا وأعْ  لَ ذي أقبَ الَّ :  احلنيفُ , و هُ دَ وحْ 
 . حظورِ كاً للمِ رْ تَ و مورِ عالً للمأْ فِ ,  املرادِ  ةُ قَ ـوافَ مُ :  اعةُ هللا , و الطَّ  اعً طائِ 

لَّ [  المُ  ةِ إبراهيمَ ـالتَّعريفُ بمِ يْه السَّ  ] علَ
 ابِ نَ ـتـِاجْ بِ  كَ , وذلـِ)  ينَ الدِّ  لهُ  اصً خملِ  هُ دَ وحْ  اهللاَ دَ تعبُ  أنْ (  هيَ )  إبراهيمَ  ةُ ـلَّ مِ  (و       

َ و كِ الرشِّ   مَ سلَّ عىلَ آلِه وو عليهِ   اهللاُىلَّ صنا يَّ نبِ  اهللاُ أمرَ  دْ قَ و املرشكنيَ و كِ من الرشِّ  ةِ اءَ بالربَ
 _   ~ mu    wv     x    y     {  z|      }  : تعاىل , قالَ  إبراهيمَ  ةِ لَّ مِ  باعِ اتِّ بِ 



`al )سبحانه فقالَ  مَ إبراهي ةِ لَّ مِ  باعِ اتِّ تعاىل بِ  نا اهللاُأمرَ و )١  :  m     {  z

¡ �  ~  }  |¢ ¥  ¤  £ l )ي تِ الَّ  يَ هبا , هِ  اهللاُ أمرَ  يالتِ  بادةُ العِ  هِ وهذِ  )٢
:  يْ أَ  )٣( m   h  g  f  e d  cl :تعاىل  , قالَ  قَ لْ اخلَ  اهللاُ ها خلقَ ألجلِ 

 .  وحيدُ التَّ  إبراهيمَ  ةُ ـلَّ مِ و  , العبادةِ وين بِ دُ رِ فْ يُ ـلِ :  وين , أيْ دُ حِّ وَ يُ ـلِ 
ْ  ادةِ بَ ـالعِ  عريفُ تَ [   ]ها ـولِ بُ ـقَ  طُ , ورشَ

ـال تُ  ادةَ بَ ـالعِ  أنَّ  مْ لَ , فاعْ  هِ ـادتِ بَ ـلعِ  كَ خلقَ  اهللاَ أنَّ  تَ ذا عرفْ فإِ (          مـعَ بـادةً إالَّ ى عِ مَّ سَ
 ) . دِ ـحيوْ التَّ 

ْ  هِ ـبِ  اهللاُ ما أمرَ :  ادةُ بو العِ  )٤( بِّ احلُ  ةِ ـمع غايَ  لِّ الذُّ  غايةُ :  ادةُ بَ ـالعِ و       ـرشَ  مـن غـريِ  اعً
,  فِ رْ العُ بـِ تُ ثبُ ـ تَـالَ و قلِ العَ بِ  تُ ثبُ ال تَ  ةٌ ـيَّ فِ ـوقيا تَ , ألهنَّ  يلٍّ قْ عَ  ضاءٍ تِ ال اقْ و يفٍّ رْ عُ  دٍ راطِّ ا

ْ  هِ بِ  اهللاُ ما أمرَ هي  , يلٍّ قْ عَ  ضاءٍ تِ ال اقْ و يفٍّ رْ عُ  رادٍ طِّ ا من غريِ   . اعً رشَ
 ةِ رَ ـاهِ الظَّ  املِ عواأل من األقوالِ  اهُ ضَ رْ ـويَ اهللاُ ه بُّ ـما حيُ  لِّ ـكُ لِ  عٌ جامِ  مٌ اسْ :  ةُ ادبَ ـوالعِ       

 . )٥( اهللاُ رمحهُ  المِ اإلسْ  خُ يْ شَ  ذلكَ ها بِ فَ رَّ كام عَ  ةِ نَ والباطِ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                               ) .١٢٣(: ة ـسورة النحل , اآليَ )  ١(
 ) .٧٨(: ة ـسورة احلج , اآليَ )  ٢(
 . )٥٦(: ة ـاريات , اآليَ سورة الذَّ )  ٣(
     :ة يَّ ونِ تعاىل يف النُّ  اهللاُ رمحهُ  مِ يِّ القَ  قال ابنُ  ) ٤(

لِّ ـايَ ـنِ غَ ـمحرَّ ـادةُ الـبَ ـوعِ  هِ هُ ـبِّ عابِ ـحُ  عْ ـمَ                   هِ ـةُ ذُ  انِ بَ ـطْ ـام قُ ـدِ
 حممد سعيد رسالن حفظه اهللا  , وللشيخِ ) ة بوديَّ العُ (  ه العظيمةَ رسالتَ  تعاىل هبذا التعريفِ  اهللاُ رمحهُ  اإلسالمِ  بدأ شيخُ  )٥(

  . الشيخِ  يف موقعِ ا ـي ـصوتِ  ـرٌ توفِّ مُ  , وهو جمالسَ  سعةِ يف تِ  هلذه الرسالةِ  رشحٌ         



ْ  رَ ـفَّ ما توَ  يَ تعاىل هِ  ها اهللاُلُ ي يقبَ ـتِ الَّ  ةُ بادوالعِ   : طانِ فيها رشَ
ْ  ثُ يْ حَ , هللا  الصُ خْ إلا   *  .فيها  كَ ال رشِ
 .ها عَ مَ  ةَ عَ دْ ال بِ  ثُ يْ حَ ,  مَ سلَّ عىلَ آلِه وه ويْ علَ   اهللاُصىلَّ  يِّ بِ للنَّ  عةُ تابَ مُ ـوال   *

ـ , كـانَ  ادةَ بَ ـالعِ  كُ الرشِّ  فدخلَ ـ  صُ الاإلخْ  وَ وهُ ـ  لُ األوَّ  طُ الرشَّ  لَّ ـتَ فإذا اخْ  ى أتَـ نْ مَ
 َ  . )١(اهللا  ينِ ا يف دِ داعً تِ ـابْ  بادةُ ت العِ , صارَ  عةِ املتابَ  طُ رشَ  لَّ تَ هللا , وإذا اخْ  عابدٍ  بذلك غريْ

 نَّ كام أ : ( قد قالَ  يخَ الشَّ  , فإنَّ  قريبِ ام هو للتَّ تعاىل إنَّ  اهللاُ رمحهُ  يخُ الشَّ  هُ ذي ذكرَ والَّ       
ـ , فـإذا دخـلَ  هـارةِ الطَّ   مـعَ إالَّ  ى صالةً مَّ سَ ال تُ  الةَ الصَّ  ـ ادةِ بَ ـيف العِـ كُ الرشِّ ,  تْ دَ فسَ
,  قريبِ ـتعاىل للتَّـ اهللاُ نا رمحهُ اهُ هَ  رَ ـما ذك رَ ـام ذكوإنَّ )  هارةِ يف الطَّ  إذا دخلَ  ثِ دَ حَ ـكال

,  الةِ الصَّ  بولِ قَ لِ  هارةِ الطَّ  طِ رشَ ن مِ  مُ ظَ عْ أَ  بادةِ العِ  بولِ قَ لِ  وحيدِ والتَّ  اإلخالصِ  طَ رشَ  ألنَّ 
ْ ن صىلَّ مَ  فإنَّ  ـمُ  اهللاَ دَ بَـن عَ ا مَ , وأمَّ  لامءِ  العُ نيْ بَ  الفٌ خِ  هِ فريِ ي تكْ فِ ا فَ دً مِّ عَ تَ ا مُ ثً دِ  حمُ ِ ا كً رشْ

 . هِ ـيفِ  الفَ ال خِ فَ  هِ بِ 
ٍّ حِ  لٍ ثَ ى بمَ أتَ  دْ تعاىل وقَ  اهللاُ رمحهُ  يخُ الشَّ  قالَ         كُ الرشِّ :  يَّ وِ نَ املعْ  ثالَ املِ  بَ رِّ قَ يُ  ىحتَّ  يسِّ

ْ طَ خالَ  ةٍ بادَ عِ  فأيُّ ,  هارةَ الطَّ  دُ سِ فْ يُ  ثَ دَ احلَ  كام أنَّ  بادةَ العِ  لُ بطِ يُ  ـ هالَ أو داخَ  كٌ ها رشِ ا فإهنَّ
َ ـطَ إذا خالَ  هارةَ الطَّ  , كام أنَّ  ةٌ لَ باطِ   إذا  ةُ بادَ ـالعِ  كَ كذلِ , فَ  تْ دَ ـسَ فَ  ثُ دَ ها احلَ ها أو بارشَ

ْ لَ خَ دَ   ىمَّ سَ ال تُ  بادةَ العِ  م أنَّ لَ , فاعْ  هِ تِ بادَ عِ لِ  كَ قَ لَ اهللا تعاىل خَ  أنَّ  تَ ذا عرفْ فإِ ( : كُ ها الرشِّ
 إذا دخلَ ـ, ف ارةِ هَ ـالطَّ  عَ  مَ إالَّ  الةً ـى صَ سمَّ ال تُ  الةَ الصَّ  , كام أنَّ  دِ ـوحيالتَّ   معَ إالَّ  ادةً بَ ـعِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  , أخرجهُ  ) دٌّ و رَ هُ فَ  نهُ مِ  سَ يْ نا هذا ما لَ يف أمرِ  ثَ دَ حْ ن أَ مَ  : (ا عنها مرفوعً  ريض اهللاُ عائشةَ  ن حديثِ مِ  حيحنيِ ملا يف الصَّ ) ١(

 ) . دٌّ رَ  هوَ نا فأمرُ  عليهِ  يسَ  لَ الً مَ عَ  لَ مِ ن عَ مَ : ( عنها كذلك  ملسلمٍ  , ويف روايةٍ ) ١٧١٨( ومسلمٌ ) ٢٦٩٧( البخاريُّ         



 ) . هارةِ يف الطَّ  إذا دخلَ  دثِ حَ ـ, كال تْ سدَ فَ  بادةِ يف العِ  كُ الرشِّ 
بِ [   )١( ] ةِ ـيَّ ـقِ ـياحلقِ  ادةِ عَ السَّ يلُ ـسَ

,  يف املالِ  عادةِ السَّ  عن ثُ حَ بْ يَ  اسِ النَّ  كثرُ وأَ  , نِ ضا واألمْ الرِّ بِ  ورُ عُ الشُّ  يَ هِ :  ةُ عادَ السَّ       
ْ  , ويف وسائلِ  بِ كَ رْ وامل سِ بَ ويف امللْ   صـولِ حُ  دِ رَّ جَ مُ بِ  قُ حقَّ تَ ال تَ  عادةَ السَّ  نَّ , ولكِ  فيهِ الرتَّ

ْ إنَّ  ةُ قَّ احلَ  عادةُ السَّ , فَ  ذلكَ  ْ ,  صالٍ خِ  الثِ ثَ بِ  لُ صُ ام حتَ ,  يهِ لَ إِ  بُ رُّ قَ اهللا والتَّ بِ  امنُ يْ ها اإلِ عُ مَ جيَ
 ْ  امنِ يْ  بـاإلِ هـا إالَّ يْ لَ عَ  لَ صَّ حَ تَ يُ  أنْ  نُ مكِ ال يُ  ةُ قَّ ـاحلَ  عادةُ , فالسَّ  ةُ ـعَ واملتابَ  وحيدُ ها التَّ عُ مَ جيَ

 : يَ هِ  الثُ الثَّ  صالُ خلِ م , والَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ   اهللاُصىلَّ اهللا  ولِ سُ رَ  عةِ ابَ تَ مُ باهللا , وبِ 
 . هِ ـمِ عَ  نِ عىلَ  لهُ  رُ كْ , والشُّ  هِ يْ لَ اهللا عَ  ضلِ فَ بِ  افُ رتِ االعْ :  وىلَ األُ   *
  ةِ مَ كْ وحلِ  رِ دَ والقَ  ضاءِ لقَ لِ  ليمِ ــسْ التَّ  , معَ  هِ رِ دَ ـاهللا وقَ  ضاءِ قَ بِ  دِ بْ العَ  انُ ـميْ إِ  : ةُ ـيَ انِ والثَّ   *
ِ الصَّ  , معَ  رَ دَّ وقَ  ىضَ عاىل فيام قَ تَ و تباركَ اهللا        . ةِ مَ ـؤلِ مُ ـال ن املقاديرِ مِ  اهللاُ هُ رَ دَّ ما قَ  عىلَ  ربْ
       ندَ عِ  ةً خاصَّ  , فارِ غْ واالستِ  ةِ ـبَ وْ ـالتَّ ىل اهللا بِ إِ  مُ ـائِ لدَّ ا جوعُ الرُّ :  صالِ ن اخلِ مِ  ةُ ـثَ الِ والثَّ   *

 . نبِ الذَّ  كابِ تِ ارْ       
 كَ جيعلَ  وأنْ : ( ـ تعاىل اهللاُ رمحهُ  مِ يِّ القَ  مة ابنِ العالَّ  ن كالمِ وهذا مِ  ـ يخُ الشَّ  قالَ  كَ ذلِ ولِ 
ـالثَّ  هـؤالءِ  , فـإنَّ  رَ فَ غْ اسـتَ  نـبَ ذا أذْ  , وإربَ صَ  يَ ـلِ تُ , وإذا ابْ  رَ كَ شَ  يَ عطِ ن إذا أُ مَّ ـمِ   ةَ الثَ
ـ نَ عـىلَ  كرِ الشُّ  بِ الَّ إِ  عادةِ  السَّ عىلَ  بدُ العَ  لَ صَّ حَ تَ يَ  أنْ  نُ مكِ ال يُ فَ )  عادةِ السَّ  وانُ نْ عُ  اهللا  ءِ امَ عْ
  .   نبِ يف الذَّ  عَ قَ إذا وَ  ارِ غفَ , واالستِ  هِ ـالئِ  بَ عىلَ  ربِ وتعاىل , والصَّ  باركَ تَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةِ احلقَّ  عادةِ السَّ  سبيلِ  , وبيانُ  العلمِ  لطالبِ  عاءُ ,  وهي الدُّ  األوىل يف املتنِ  مةِ تعاىل إىل املقدِّ  اهللاُ حفظهُ  الشيخُ  رجعَ  يف هذه الفقرةِ   )١(

  . ةُ احلقَّ  عادةُ ل السَّ صُ هللا تعاىل , وبذلك حتَ  وهي اإلخالصُ  ةِ يَّ احلنيفِ  وبني التزامِ  املذكورةِ  الثالثةِ  بني األمورِ  ريبطَ لِ        



هللا ,  بادةِ العِ  إخالصُ  يَ , وهِ  ةِ حَ مْ ة السَّ يَّ احلنيفِ بِ  جاءَ  المُ والسَّ  الةُ الصَّ  عليهِ  براهيمُ إِ       
ـ كَ ذلِ , وبـِ مَ سلَّ عىلَ آلِه وو  اهللا عليهِ صىلَّ  دٌ مَّ ـحم جاءَ  هِ ـنِ ـيْ عَ  كَ ذلِ وبِ  ْ ـ لُ صُ ـحتَ  عادةُ السَّ
ُ البَ  لَ صَّ حَ تَ يَ  أنْ  نُ مكِ , فال يُ  ةُ يَّ رشَ البَ  ,  ةِ حَ مْ السَّ  ةِ يَّ  إذا أخذوا باحلنيفِ إالَّ  عادةِ  السَّ عىلَ  رشَ

, كـام  حيدِ وْ  بالتَّ إالَّ  صحيحةً  ال تكونُ  بادةُ ال , والعِ وعَ  لَّ هللا جَ  ادةِ بَ ـالعِ  إخالصُ  يَ وهِ 
ــ قــالَ  ــ )١(     m A   D  C   B   I   H  G  F  El    : هُ حانَ بْ سُ ــال تَ ـفَ ــ حُّ صِ إال  ادةُ بَ ـالعِ

 .ال وعَ  لَّ اهللا جَ  وحيدِ تَ ـبِ 
حي[  نايف للتَّوْ كِ الـمُ فةِ الرشِّ عرِ ـيَّـةُ مَ  ]دِ ـأمهِّ

ـ: (  اىلتعَ  اهللاُ رمحهُ  يخُ الشَّ  قالَ        ـرَ ذا عَ إِ فَ ـ نَّ أَ  تَ فْ ـأفْ  بـادةَ العِ  طَ ذا خـالَ إِ  كَ الرشِّ ها دَ سَ
 فـةُ عرِ مَ  ما عليـكَ  مَّ أهَ  أنَّ  تَ فْ رَ ـعَ  ارِ يف النَّ  دينَ ن اخلالِ مِ  هُ ـبُ صاحِ  وصارَ  لَ مَ العَ  طَ بَ وأحْ 

َ  أنْ  اهللاَ لعلَّ  ;ذلك  تعـاىل  اهللاُ ذي قـالَ الَّ , اهللا بِ  كُ الرشِّ  يَ , وهِ  ةِ كَ بَ الشَّ  هِ ن هذِ مِ  كَ صَ لِّ خيُ
 .  )٢( )  m r x  w  v  u  t s  {  z y    | }    �~l      : فيهِ 

 طَ ذا خـالَ إِ  كَ الرشِّ  نَّ أَ  تَ فْ رَ ذا عَ إِ ـفَ  ( لُ بْ ـقَ  رَ ـكَ ما ذَ  ةَ تيجَ تعاىل نَ  اهللاُ  رمحهُ  يخُ الشَّ  كرَ ذَ       
ِ مُ ـال ) وصارَ  لَ مَ العَ  طَ بَ ها وأحْ دَ سَ أفْ  بادةَ العِ  ـرَ إذا عَ )  ارِ يف النَّـ دينَ ن اخلالِ مِ  ( كُ رشْ  تَ فْ
 .)  كَ ذلِ  فةُ عرِ مَ  ا عليكَ م مَّ أهَ  أنَّ  تَ فْ رَ عَ (  كَ ذلِ 

  ; كُ و الرشِّ ما هُ  فَ عرِ تَ  أنْ  بَ جَ وَ  دْ قَ , فَ  بادةِ العِ اهللا بِ  فرادُ هللا إِ  وحيدَ التَّ  أنَّ  تَ فْ رَ إذا عَ ف      
 m v   u  t  s  r : هُ حانَ بْ سُ  فقالَ  كِ ن الرشِّ مِ  رَ حذَّ  اهللاَ , ألنَّ  فيهِ  ال تقعَ  يْ كَ لِ  كَ وذلِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١١: (سورة الزمر , اآلية )  ١(
 ) .١١٦: (اين  ,  والثَّ ) ٤٨: (ل سورة النساء , يف موضعني , األوَّ )  ٢(



  x  w~  }  |   {  z  y� l   َّمُ ظَ فـأعْ ,  وحيدُ التَّ  هِ ـب اهللاُ ما أمرَ  مَ ظَ أعْ  وكام أن 
ـ ظيمُ العَ  رُ , وهذا اخلطَ  كُ الرشِّ  عنهُ  ى اهللاُما هنَ  ْ m   n  m  l  k    j ةُ نـَّاجلَ  بـهِ  مُ رُ حتَ

p  o r  q l )هُ نَّ ألِ ;  )١  ْ ـاملغْ  كِ الرشِّ بِ  مُ رُ حتَ     mx  w  v   u  t  s  r l ةُ رَ فِ
ـ فَ تعـرِ  وأنْ   هُ بَ ـنِ ـتَ جْ تَ لِ  ظيمَ العَ  رَ ـهذا اخلطَ  فَ تعرِ  أنْ  إذنْ  بُ يجِ فَ  لـك وتِ  كَ هـذا الرشِّ

ن  الً ضْ ها , فَ يْ إلَ  كَ بُ رِّ ـقَ ما يُ  لَّ ى كُ قَّ توَ ـتَ لِ  ةَ كَ بَ الشَّ   فـةِ عرِ مَ بِ  كَ فيهـا , وذلـِ كَ طَـرِّ وَ يُ  أنْ عَ
 .ع بَ رْ األَ  دِ واعِ القَ  هِ هذِ 
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  اهللاُصـىلَّ  اهللاُ هم رسـولُ لَ قـاتَ  ذينَ الَّـ ارَ فَّ الكُ  أنَّ  مَ علَ تَ  أنْ ( : تعاىل  اهللاُ رمحهُ  يخُ الشَّ  قالَ 
ـ ملْ  كَ ذلِ  وأنَّ   رُ بِّ املدَ  قُ اخلالِ  وَ تعاىل هُ  اهللاَ نَّ أَ بِ  ونَ رُّ قِ مُ  مَ وسلَّ  يهِ عل ـلْ دخِ يُ ,  المِ هم يف اإلسْ

 ́   mª   «    ¬          ®     ¯    ± °     ²   ³ : اىله تعَ قولُ  ليلُ والدَّ 

µ    ¶   ¹  ¸      º   »  ¼   ½     ¾ ¿      Á     À   Ã      Ä   Å  Æ    
È  Çl        ( )٢( . 

                                mÃ   Ä l   َـمُ  هـمْ , فَ  حدهُ وَ  اهللاُ هوَ  مورَ األُ  هذهِ  علُ فْ الذي يَ : عني ي  ونَ رُّ قِ
ـالذي يَ  , وهوَ  واألرضِ  امءِ ن السَّ م مِ هُ ــقرزُ الذي يَ  هوَ  اهللاَ نَّ أَ , بِ  ذلكَ بِ  ـ كُ لِ ـمْ  معَ السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٧٢(سورة املائدة , اآلية )  ١(
 ) ٣١(ية سورة يونس , اآل)  ٢(



ْ  وهوَ  بصارَ واألَ  ْ  تِ ن امليِّ مِ  يَّ احلَ  جُ رِ الذي  خيُ ـ وهـوَ  يِّ ن احلَ مِ  تَ امليِّ  جُ رِ وخيُ  رُ بِّ دَ الـذي يُ
 ذلكَ  قولونَ ـتَ أَ : ي نعيَ  m   Æ  È  Çl , هُ لَّ هذا كُ  لُ فعَ يَ   mÃ   Ä l  األمرَ 

ْ  هِ ـتِ ـيَّ ـبوبِ ال يف رُ وعَ  لَّ اهللا جَ  ةِ ـيَّ ـدانِ حْ وَ ـبِ  ونَ رُّ ـقِ وتُ   !? هُ وحـدَ  هُ لَ  بادةَ ـالعِ  صونَ لِ وال ختُ
 .م هِ رارِ ـقن إِ مِ  ةَ ـجَّ ـم احلُ يهِ علَ  امَ أقَ ـفَ  !? هِ بِ  كونَ رشِ وتُ 
بوبِيَّ [    خولِ يف اإلسْ ـاإلقرارُ بتَوحيدِ الرُّ فِي لِلدُّ كْ  ]المِ ةِ ال يَ

ِ لِ  العبادةِ  رصفِ  معَ  دبريِ التَّ وَ  امللكِ وَ  اخللقِ هللا بِ  اإلقرارَ  وحيدُ التَّ  سَ يْ لَ فَ         , لـيسَ  هِ غريْ
 اخللقِ بِ  بحانهُ سُ  هُ فرادُ إِ  وهوَ  ةِ بوبيَّ الرُّ  وحيدِ تَ وا هللا بِ رُّ ـقأَ  كونَ املرشِ  هؤالءِ , فَ  وحيدِ تَ هذا بِ 

 ذلكَ  مْ هُ رارُ قْ إِ  مْ هُ لْ دخِ يُ  ملْ , وَ  رشكنيَ كانوا مُ فَ  ريهُ بدوا غَ عَ  ذلكَ  معَ , وَ  دبريِ التَّ وَ  كِ امللْ وَ 
 . فرِ الكُ  نَ مِ  مْ هُ جْ رِ خيُ  ملْ وَ   سالمِ يف اإلِ 

ُ تُ  دةُ القاعِ  فهذهِ         ـنـا وَ مانِ زَ  أهلِ  منْ  ثريٌ كَ , وَ  املرشكنيَ  وحالَ  املؤمننيَ  حالَ  بنيِّ  مْ هُ بلَ قَ
 وَ هـاهللا , هـذا  مـعَ  قُ رزُ و يَ اهللا أَ  معَ  قُ لُ ا خيَ حدً أَ  أنَّ  قدَ ـعتَ تَ  أنْ  هوَ  كَ الرشِّ  أنَّ  ونَ قدُ ـتعْ يَ 

 نْ أَ  ,  عـىل ذلـكَ  كَ الرشِّ  ونَ رصُ قْ , يَ  مُ هُ بلَ قَ نا وَ مانِ زَ  هلِ أَ  منْ  كثريٍ  ندَ عِ ,  همُ ندَ عِ  كُ الرشِّ 
ـا ونَ رصُ قْ , يَ  اهللا معَ  قُ رزُ ا يَ حدً أَ  أنَّ  اهللا أوْ  معَ  لقُ ا خيْ حدً أَ  نَّ أَ  تقدَ عْ تَ  ,  عـىل ذلـكَ  كَ لرشِّ

 أنَّ بِ  ينَ رِّ قِ انوا مُ ك مَ سلَّ عىلَ آلِه وو عليهِ   اهللاُاهللا صىلَّ  رسولُ  مْ هُ لَ قاتَ  ذينَ الَّ  ارَ فَّ الكُ  أنَّ  معَ 
 يف اإلسـالمِ  ذلكَ  مْ هُ لْ دخِ يُ  ملْ , وَ  العظيمةِ  اآليةِ  كام يف هذهِ  رُ ـدبِّ مُ ـال قُ اخلالِ  تعاىل هوَ  اهللاَ

ـــالَ  ـــاىل  ق ـــوَ :  أيْ  )١(   m [  Z  Y   _   ̂  ]  \l :تع ـــا يُ  ؤمنُ م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ١٠٦(: ة ـسورة يوسف , اآليَ )  ١(



 اهللا هـوَ  نَّ أَ بـِ نـونَ ؤمِ يُ ه , فَ تـِبادَ يف عِ  بـهِ  رشـكونَ مُ  مْ هُ  وَ الَّ إِ  ةِ بوبيَّ الرُّ  اهللا إيامنَ بِ  مْ هُ ثرُ كْ أَ 
ِ يَ وَ  دبرُّ املُ  وَ وه املالكُ  هوَ وَ  قُ اخلالِ  ِ لِ  بادةَ العِ  فونَ رصْ  . هِ غريْ
ـ, وَ  حَ فلَ أَ وَ  جاا نَ دً وحِّ اهللا مُ  قيَ لَ  نْ مَ  إنَّ , فَ  جاةِ النَّ  ريقُ طَ  هوَ  وحيدُ التَّ         ريـقُ طَ  كُ الرشِّ

َ وَ  خابَ  دْ ا فقَ كً رشِ اهللا مُ  قيَ لَ  منْ , فَ  الكِ اهلَ   . خرسِ
 أنْ  سـلمِ  املُ عـىلَ  يجـبُ ا , فَ واهبَ ثَ  بطَ حْ أَ دها وَ فسَ أَ  دةَ باالعِ  خلَ ذا دَ , إِ  جاسةٌ نَ  كُ الرشِّ       

 . ةٌ جاسَ نَ  هوَ  ذْ , إِ  كِ الرشِّ بِ  لوثِ التَّ  منَ  سهُ فْ نَ  حيفظَ 
ـيَ وَ   اسِ النـَّ مـورَ أُ  رُ دبِّ الذي يُ  هُ أنَّ , وَ  العاملِ  خالقُ  هُ أنَّ اهللا , وَ  جودِ وُ بِ  قرُّ الذي يُ         فُ رصِ

ى , حتَّـ سـلامً مُ  هُ حـدَ وَ  قـرارِ ذا اإلِ هبِ  كونُ ال يَ  هُ لكنَّ , وَ  حيحٌ صَ  هُ رارُ قْ , إِ  ونِ الكَ  ؤونَ شُ 
 . هُ لَ  يكَ ال رشَ  هُ دَ حْ اهللا وَ  دَ عبُ ى يَ حتَّ وَ    اهللاُالَّ إِ  بادةَ العِ  قُّ ستحِ ال يَ  هُ نَّ أَ بِ  نَ ؤمِ يُ 

 ]خطأ املتكلِّمنيَ يف تعريفِ اإللهِ [ 
,  ةِ ـيَّ بوبِ الرُّ  وحيدِ إىل تَ  عُ رجِ , وهذا يَ  اعِ رتِ عىل االخْ  قادرُ ال هُ بأنَّ  لهَ اإلِ فوا عرَّ  مونَ لِّ املتكَ       

ـرَ ه , وتَ سِ دارِ ويف مَ  مِ لْ العِ  دِ ا يف معاهِ رً رَّ قَ مُ  , وصارَ  وذاعَ  اعَ شَ فَ  وهُ رُ رَّ هذا الذي قَ   عليـهِ  تْ بَّ
الـذي  أنَّ  خَ سَّ رَ ه تَ ألنَّ  ; اإلسالمِ  ينِ  دِ عىلَ  طٍ لَ غَ  مُ أعظَ  مونَ املتكلِّ  هُ رَ رَّ , هذا الذي قَ  األجيالَ 

َ  وْ ولَ  قُ هو اخلالِ  اهللاَ بأنَّ  رُّ قِ يُ   رَّ قَ قد أَ  مادامَ  دٌ حِّ وَ مُ  نٌ ؤمِ مُ  هُ ـأنَّ  خَ سَّ رَ تعاىل تَ  هِ ريِ غَ لِ  بادةَ العِ  فَ رصَ
لَ  وإنْ ,  قُ و اخلالِ هُ  اهللاَ بأنَّ  ْ  لَ عَ ما فَ  بادةِ يف العِ فَعَ   . )١( ال وعَ  لَّ جَ  عن اهللا بادةِ لعِ ا لِ فً رصَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  قـرُّ يُ  نٌ ــؤمفهو مُ  m O  N  Ml:  ه يقولُ أنَّ :  ليلُ ر , والدَّ كفُ مل يَ  إبليسَ  بأنَّ  ن يقولُ مَ هذا ا نَ يف زمانِ  رَ هَ ظَ  ذلكَ ولِ ) ١(

   القرآنَ  ضَ عارِ ه يُ ما يقرأ , أو أنَّ  ومل يفهمْ  هُ , أو قرأَ  أ القرآنَ ه مل يقـرا أنَّ إمَّ   , وهذا القائلُ  هُ تعاىل هو الذي خلقَ  اهللاَ بأنَّ           
 =ها    وفهمَ  هذه القاعدةَ  عرفَ  هذا املسكنيَ  و أنَّ ولَ  mª  ©   ̈   §      ¦  ¥l:  تعاىل يقولُ  اهللاَ فإنَّ           



لِمةِ التَّوحيدِ [   ] خطأ املتكلِّمنيَ يف تفسريِ كَ
م فـإهنَّ ,  وحيـدِ التَّ  مـةِ لِ كَ م لِ هِ يف تفسـريِ  الكبريُ  طُ لَ والغَ  العظيمُ  أُ اخلطَ  عَ قَ وَ  كَ ذلِ وكَ       

ُ فَ  ,  ةِ ـيَّ لوهِ ى األُ نَ عْ إىل مَ  عةٌ راجِ  بادةُ , والعِ   اهللاُإالَّ  ودُ وجُ مَ  لهَ ال إِ  هُ بأنَّ  وحيدِ التَّ  مةَ لِ وا كَ رسَّ
 : اوأمَّ  . وىلَ األُ  دةُ القاعِ  يَ هِ  فهذهِ ,   اهللاُإالَّ  قٍّ حَ بِ  ودَ عبُ , و ال مَ   اهللاُإالَّ  حقُّ  فال إلهَ 
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ُ :  يةُ ـانِ ـالثَّ  ةُ دَ اعِ القَ : ( تعاىل  اهللاُ رمحهُ  يخُ الشَّ  قالَ  دْ قَ ـفَ            ماهُ ـنَ وْ عَ ما دَ  ولونَ قُ ـم يَ أهنَّ
 :عاىل ـاهللا تَ  ولُ ـقَ  ةِ ـبَ رْ ـالقُ  يلُ ـدل, فَ  اعةِ ـفَ ـوالشَّ  ةِ ـبَ رْ ـالقُ  بِ لَ ـطَ  لِ م إالَّ هِ ـيْ لَ ا إِ نَ ـهْ ـجَّ وَ وتَ 

m{  |}  ~_       a  `   c  b     d     f  e     g      h      i
m  l k  j po  n  s  r    q    vu tw   xl )ــــودَ  )١  يلُ ـلِ

mx  w  v   utsry    z :اىل ـعـاهللا تَ  ولُ ـقَ  اعةِ فَ ـالشَّ 

{�  ~   } | l )٢( ( . 
ق[  يَّ مَ م يف األُلُوهِ  ]ة ـصودُ املرشكنيَ مِن إِرشاكِهِ

ِ مُ ـال حالِ  انِ يَ ـيف بَ  يَ هِ  دةُ اعِ قَ ـال هِ وهذِ         هُ ـونَ دُ قصِ ـذي يَ م , ويف الَّ ادهتِ بَ ـيف عِ  كنيَ رشْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م  أعلَ  واهللاُ األربعِ  القواعدِ  هذهِ  يةُ أمهَّ   لكَ تبنيَّ تهذا  ثلِ مِ , وبِ  والعافيةَ  المةَ السَّ  اهللاَ , نسألُ  اخلطريِ  لِ لَ يف هذا الزَّ  وقعَ ملَا  =  
 )  .٣: (ة ـسورة الزمر , اآليَ )  ١(
 ) .١٨(: ة ـسورة يونس , اآليَ ) ٢(



,  رِ ايف النـَّ ودِ لُ اخلُ م بـِيهِ علَـ مَ كَ , وحَ  رشكنيَ مُ  م اهللاُهُ سامَّ  الذينَ  املرشكونَ م , فَ بادهتِ عِ بِ 
ـيَ  مْ ـم لَ , وهُ  ةِ يَّ وهِ لُ كوا يف األُ ام أرشَ , وإنَّ  ةِ يَّ بوبِ يف الرُّ  ارشكويُ  مْ ـلَ  م هُ آهلـتَ  ا إنَّ دً قولـوا أبَ

نـا لَ  طُ توسَّ ـَ اهللا , وتَ ا إىلَ هبِ  بُ رَّ قَ تَ نَ  طُ وسائِ  يَ هِ : ام قالوا , وإنَّ  اللِ قْ تِ االسْ  عىل سبيلِ  آهلةٌ 
ـ ةِ هَ  جِ , أو عىلَ  ةِ بَ رْ ـُالق ةِ هَ  جِ م عىلَ هُ آهلتَ  دونَ عبُ وا يَ كانُ  كونَ اهللا , فاملرشِ  ندَ عِ  ,  ةِ اعَ فَ ـالشَّ
ـ ةِ ـبَ رْ القُ  بِ لَ طَ  لِ م إالّ هِ يْ لَ نا إِ هْ جَّ وَ م وتَ ناهُ وْ عَ ما دَ  ولونَ قُ يَ ( و   إنَّ  ونَ لُ وقُ ـيَــفَ  ) فاعةِ والشَّ

اهللا ,  جـودَ وُ  نكرونَ وا يُ كونُ يَ  مْ ـولَ  اهللا , م إىلَ هُ جَ وائِ حَ  فعُ رْ  اهللا , أو تَ م إىلَ هبُ رِّ ـقَ م تُ هُ آهلتَ 
ْ  مرِ لألَ  رُ بِّ املدَ  وَ , وهُ  اقُ زَّ الرَّ  وَ وهُ  قُ اخلالِ  وَ هُ  هُ حانَ بْ سُ  هُ وال أنَّ   م آهلـةٌ هُ آهلتَ  وا إنَّ قولُ يَ  , وملَ

ـ يَ هِ : ام قالوا , وإنَّ  كَ ن ذلِ ا مِ شيئً  عُ نَ صْ تَ  اللِ قْ تِ االسْ  عىل سبيلِ  ـتَ نَ  طُ ائِ وسَ ـ بُ رَّ قَ  ىلَ ا إهبِ
َ وأَ  وهُ  هذا الذي قـالُ عاىلَ وتَ  كَ بارَ تَ  اهللاُ رَ كَ ذَ  دْ , وقَ اهللا  ندَ نا عِ لَ  طُ توسَّ ـَوتَ اهللا ,  ـرشْ  هِ وا بـِكُ
 . وهُ عُ نَ وصَ 

 ] ةِ ـربَ القُ بِ  قُ لَّ عَ ـتَ ما يَ  [
}  |  m:  هِ يف قولِ  كَ ذلِ  العاملنيَ  بُّ رَ  اهللاُ رَ كَ ذَ  دْ قَ فَ  : ةِ ربَ القُ بِ  قُ لَّ عَ تَ ا ما يَ فأمَّ       

_  ~  } l  ْةً هَ ـآل:  أي m a  ` l  حَ  وهذا ٌ ٌّ ضَ إِ  رصْ `  m   a   ايفِ

 c  bf  e     d  l   َـ ةٍ لَّ عِ م لِ هُ دُ بُ عْ ما نَ : عني ي ـ, إال ألَ  لِ لَـن العِ مِ  قريـبِ التَّ  لِ جْ
mf  e     d   c  b  a  ` l  َهذا حَ ف ٌ ٌّ ضَ إِ  رصْ ـعِ م لِ هُ دُ بُـعْ ما نَ : عني يَ ,  ايفِ  ةٍ لَّ

ُ حَ , فَ  قريبِ التَّ  لِ جْ , إال ألَ  لِ لَ عِ ن المِ  ـ اهللا , فَ إىلَ  بِ رُّ قَ ى والتَّ بَ رْ ادوا يف القُ رَ وا ما أَ رصَ م هُ
َ هُ  نْ اهللا , إذَ  ندَ ا عِ مَ  كَ ذلِ ادوا بِ رَ أَ  ـرِّ قَ يَ م لِ دوهُ بَ عَ  ياءَ أولِ  هِ ونِ ن دُ ذوا مِ م اختَّ  اهللا , م إىلَ وهُ بُ



َـهُ نَّ , ولكِ   اهللاَادوا إالَّ رَ ام أَ فَ  ـتُ لِ  طَ سـائِ الوَ  لـكَ وا تِ ذُ م اختَّ  m     h  g   i  اهللا , م إىلَ هبَ رِّ قَ

j  m  l  k      nop  q     t   s  r x  w   v  ul )ليلُ فهذا دَ  )١ 
ُ , ألَ  ةِ ـبَ رْ القُ   .)  فاعةِ والشَّ  ةِ بَ رْ ـالقُ  بِ لَ طَ  لِ م إالّ هِ يْ لَ نا إِ هْ جَّ وَ م وتَ ناهُ وْ عَ ما دَ : (م قالوا هنَّ

ـالبِ  قُ لَّ ـعَ تَ ـما يَ  [  فاعَ  ] ةِ شَّ
m  y  x  w  v   u  t  s  r: اىل عـت هُ ـولُ قَ :  ةِ فاعَ الشَّ  يلُ دلِ وَ (       

�  ~   }  |{ z l )٢( . ( 
ِ عْ مُ  مْ وهُ  ـوال تَ  نفـعُ تَ  م الهُ طَ سـائِ وَ  أنَّ بـِ فـونَ رتَ ُّ ـ, وإنَّـ رضُ ـلِ  يَ ام هِ اهللا ,  نـدَ عِ  ةِ فاعَ لشَّ
ِ القَ  نَّ أَ بِ  بريٌ خَ  تَ نْ اهللا , وأَ  ندَ عِ  اطةِ سلوَ ولِ  ُّ هذا الـوَ :  قولُ يَ  يحَ الرضَّ  دُ عبُ الذي يَ  يَّ ربْ  أوْ  يلِ

ُّ ال يَ  الحُ الصَّ  لُ جُ هذا الرَّ  رُّ يُ  وَ , هُ  عُ نفَ وال يَ  رضُ َّ الـوَ  نَّ أَ بـِ قـرارِ اإلِ  معَ  قولُ ذا ويَ هبِ قِ ال  يلِ
ُّ وال يَ  نفعُ يَ  ى ربَ  اهللا قُ ي إىلَ نِّ مِ  بُ رَ أقْ  هُ نَّ إِ اهللا , فَ  ندَ عِ  ةَ فاعَ الشَّ  نهُ مِ  ريدُ أُ  نْ ولكِ :  ولُ قُ , يَ  رضُ

ـ قٍ رْ فَـ يُّ أَ , فَـ حِ الِ الصَّ  لِ جُ هذا الرَّ  ادةِ ــبعِ ي بِ عنِ اهللا , يَ  ندَ عِ  ذلكَ بِ  فُ لَّ زَ تَ ام أَ وإنَّ   لْ ? وهَ
ِ  أنْ  نُ مكِ يُ  لٌ عاقِ  وجدُ يُ  ْ  وَ هذا الذي هُ  نيَ ا بَ قً رْ فَ  دَ جيَ ــرْ  يُّ ? أَ  كانَ  الذي نيَ وبَ  ثٌ دَ حمُ ?  قٍ فَ

ـطهم ال تَ سـائِ وَ  أنَّ عرتفـني بـِوا مُ كـانُ  قنيَ ابِ السَّ  إنَّ  ـال تَ وَ  عُ نفَ ُّ  mr  s رضُ

w v   u t  z  y x l   ُمـعَ  ونَ قولُ ـيَ , وَ  هِ بِ  ونَ رُّ قِ يُ وَ  ذلكَ  مونَ لَ عْ يَ  مْ ه 
ُ أَ  ـالوَ  عـونَ فَ نْ ال يَ  مْ هنَّ ُّ ِ عْ يَ ;  نْ ذَ إِ فَـ  m    � ~   } | l ونَ  يَرضُ ُ أَ بـِ فـونَ رتَ  مْ هنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـة )  ١(  )  .٣: (سورة الزمر , اآليَ
ـة ) ٢(    ) .١٨: (سورة يونس , اآليَ



ُّ يَ ال  ـنَّ إِ  مْ هنَّ أَ بِ  فونَ عرتِ يَ , وَ  عونَ فَ ـنوال يَ  ونَ رضُ ـألِ  مْ دوهُ بَ ـام عَ ـ لِ جْ اهللا ,  نـدَ عِ  فاعةِ الشَّ
ِّ إىل الوَ  هُ وجَّ تَ ا الذي يَ ضً يْ اهللا , وأَ  دَ عن الوساطةِ  جلِ أَ  منْ وَ  ـه مـا ال يُ سألُ يَ  يلِ    اهللاُإالَّ  هُ لُ أَ سْ
ُّ وال يَ  نفعُ ه ال يَ أنَّ  مُ علَ أَ :  قولُ يَ ـ, فَ  هُ ـنَ ـيعَ  ولَ القَ  قولُ يَ  و و حٌ صالِ  لٌ ـجُ رَ  هُ ـنَّ , ولكِ  رضُ هُ
ِ مِ  ريبٌ قَ    . اهللا ندَ  عِ يلِ  شفعَ يَ ـلِ  اهللا , نيَ يني وبَ بَ  طةً واسِ  هُ ذُ ن اهللا , فأنا أختَّ
ِ غَ لِ  طُ سُّ وَ ـالتَّ :  يَ هِ  ةُ ـاعَ ـفَ ـالشَّ        ـأو دَ  هُ لَـ نفعةٍ مَ  بِ لْ جَ بِ  كَ ريْ ـمَ  عِ فْ َّ ـ, فَ  عنـهُ  ةٍ رضَ :  يَ هِ

 . ريِ لغَ لِ  ريِ اخلَ  بُ لَ ـطَ 
ا دوهنَ عبُـم يَ اهللا , وهُ  ندَ م عِ هلُ  طُ سَّ وَ ـتَ ـم تَ هُ آهلتَ  أنَّ  دونَ عتقِ يَ  نيَ ـيِّ ـلِ اجلاهِ  بُ غالِ  كانَ       

ِ رَ  ندَ هلم عِ  عَ شفَ تَ  أنْ  لِ ن أجْ مِ   رْ ـيأمُ  مْ ـ اهللا , ولَ عىلَ  اءٌ رتِ ـه افْ نَّ أل لٌ باطِ  ادٌ قَ ـتِ م  وهذا اعْ هبِّ
 .ال وعَ  لَّ اهللا جَ  ياءِ نبِ ن أَ مِ  يٌّ بِ نَ  هِ ـبِ 
ـال نواعُ أَ  [ فاعَ  ] ةِ شَّ
 : اهللاُ رمحهُ  الَ ا , فقَ يهَ وعَ نَ  رَ كَ , فذَ  اعةِ فَ الشَّ  رِ كْ ذِ تعاىل لِ  اهللاُ رمحهُ  يخُ الشَّ  دَ رَ طْ تَ اسْ  مَّ ثُ 

 تْ ا كانَ مَ :  ةُ ـيَّ فِ ـاملنْ  فاعةُ الشَّ , فَ  ةٌ تَ ـبَ ـثْ مُ  ةٌ فاعَ وشَ  ةٌ ـيَّ ـفِ نْ مَ  فاعةٌ شَ :  تانِ شفاعَ  اعةُ فَ والشَّ ( 
|  {  m  :تعـاىل  اهللا قـولُ  ليلُ , والدَّ   اهللاُإالّ  يهِ علَ  رُ قدِ يام ال يَ اهللا فِ  ريِ ن غَ مِ  بُ طلَ تُ 

f  e  d  c  b  a   ̀    _  ~   j i  h gk   l  onm 
pql )ـ بُ لَ ـطْـتي تُ الَّ  يَ هِ :  ةُ ـتَ ـبَ ـاملثْ  اعةُ فَ ـوالشَّ  )١ ـمُ  عُ ـافـِوالشَّ  .ن اهللا مِ  مٌ رَّ كَ

َ ن رَ مَ : ه لَ وع ُفُ , واملشْ  فاعةِ الشَّ بِ     : تعاىل اهللاُ الَ ـام ق, كَ  نِ اإلذْ  عدَ ه بَ لَ مَ ه وعَ قولَ  اهللاُ يضِ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٢٥٤: (سورة البقرة , اآلية ) ١(



m ª ± °   ̄ ®¬«l ( )١( . 
  : تانِ ـشفاعَ  فاعةُ فالشَّ 

 . كٍ ملرشِ  بُ لَ طْ تُ أو اهللا , ذنِ إِ  ريِ غَ بِ  بُ طلَ ي تُ تِ ي الَّ , وهِ  رآنُ فاها القُ ي نَ تِ ي الَّ وهِ  : ةٌ يَّ نفِ مَ   *
  هلِ اهللا ألَ  ذنإِ بِ  بُ لَ ـطْ ي تُ ـتِ ي الَّ , هِ  رآنُ ها القُ تَ ـبَ ـثْ ي أَ ـتِ ي الَّ وهِ  : ةُ تَ ـبَ ـاملثْ  فاعةُ والشَّ   *

 . وحيدِ التَّ      
عنَى [ ـال مَ فاعَ  ] ةِ شَّ

ـشَ  رِ ـتْ الوَ  لُ عْ جَ :  ةِ ـغَ ـيف اللُّ  اعةُ فَّ والشَّ         . )٢(  m    F   G  l  : تعـاىل  ا , قـالَ عً ـفْ

ـمَ  عِ فْـأو دَ  فعـةٍ نْ مَ  بِ لْـجَ بِ  ريِ لغَ لِ  طُ سُّ وَ ي التَّ هِ :  الحِ طِ يف االصْ  فاعةُ الشَّ و ـ ةٍ رضَّ ي , فهِ
  .  ريِ لغَ لِ  ريِ اخلَ  بُ لَ طَ 
وطُ  [ ُ ـال رشُ فاعَ ثبَ  ةِ شَّ  ]ليلُها تَةِ , ودَ ـالـمُ

 :  ةٌ ـالثَ ثَ  فاعةِ الشَّ  وطُ ورشُ 
 .ا  هبِ اهللا تعاىلَ  إذنُ    *
 . افعِ عن الشَّ  ضاهُ ورِ    *
 . هُ لَ  وعِ فُ عن املشْ  ضاهُ ورِ    *
 : هُ ـانَــحَ ـبسُ  قالَ ـ, فـ دةٍ ـواحِ  ةٍ ـتعاىل يف آيَ  ها اهللاُـعَ ـمجَ  دْ قَ , وَ  وطٍ رُ ـشُ  ةُ ـالثَ ـثَ  ذهِ ـهفَ 

m   Ù  Ø    ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú      å  ä  ã  â   á  à     æ     ç       è 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .٣: (سورة الفجر , اآلية )  ٢٠(                                                                                                                                                                  ) .٢٥٥: (سورة البقرة , اآلية ) ١(



él )تعاىل هُ فقولُ ;   )١ : m æ  å  ä  ã  â   ál   ِـتعـاىل بِ  ذنـهُ هـذا إ ,  فاعةِ الشَّ
َ  لهُ  واملشفوعِ  افعِ الشَّ  عنِ  ضاهُ رِ هو    m é  è  çl : هُ سبحانَ  هُ وقولُ   فَ حذْ  نَّ , ألِ

ـ يدلُّ  املعمولِ  ـمَ جَ فَ ,   m   ã  â á  ç  æ  å  ä é  è l,  مـومِ ىل العُ عَ ت عَ
ـاهللا تعـاىل بِ  نُ ذْ إِ  وهيَ :  ةَ ـالثَ ثَّ ـال فاعةِ الشَّ  وطَ رشُ  اآليةُ   كَ بـارَ تَ نـا بِّ  رَ ىضَ , ورِ  فاعةِ الشَّ

 تْ رَ وفَّ ي تَ التِ  ةُ فاعَ , والشَّ  هُ لَ  فوعِ عاىل عن املشْ وتَ  كَ بارَ نا تَ بِّ  رَ ىضَ ورِ   افعِ عن الشَّ عاىل وتَ 
 . ةً قلَ طْ مُ  تْ سَ يْ ولَ  وطٌ هلا رشُ  فاعةُ فالشَّ  , حيحةُ الصَّ  تةُ بَ ي املثْ هِ  وطُ فيها هذه الرشُّ 

ـال [  فاعَ  ]يَّـةُ ـفِ ـنْ مَ ـال ةُ شَّ
 . هِ ـإذنِ  بِ الَّ إِ  دهُ نْ عِ  شفعُ يَ  حدَ , وال أَ  فيةٌ نْ مَ  نهِ ذْ إِ  غريِ بِ  فاعةُ الشَّ      
 شفعَ يَ  أنْ  ذا أرادَ إِ  مَ وسلَّ  وعىل آلهِ  عليهِ   اهللاُنا صىلَّ بيُّ , نَ  بينيَ النَّ  مُ وخاتَ  لقِ اخلَ  فضلُ وأَ      
ْ  دعوهُ يَ  هِ ـبِّ رَ  يْ دَ يَ  ا بنيَ ساجدً  رَّ خَ  املوقفِ  هلِ ألِ  , وال  هُ دُ ـجِّ مَ ويُ  هِ ـيْ ني علَ ـثْ ويُ  هُ دُ مَ ـوحيَ

 خـرجَ كام أَ  " عْ فَّ شَ تُ  عْ فَ اشْ , وَ  عْ مَ سْ تُ  لْ , وقُ  كَ سَ أْ رَ  عْ فَ ارْ  " : لهُ  نَ ؤذَ ى يُ حتَّ  كذلكَ  يزالُ 
ـفَ  )٢( امهِ ـيْ حيحَ يف صَ  انِ خَ ـيْ الشَّ  مَ لَّ سَ عىلَ آلِه وو هِ ـيعلَ   اهللاُىلَّ صَ  عنهُ  ذلكَ   إالَّ  اعةَ فَ ال شَ

 . اهللا تعاىل إذنِ  عدَ بَ 
 :  الً ـمثَ  اعةِ فَ ـالشَّ  طالبُ  يقولَ  نْ أَ , بِ  بارشةً مُ  منهُ  لبَ طْ تُ  أنْ  بُ ـاهللا جي عندَ  فاعةُ الشَّ        

َّ  عْ شفِّ  همَّ اللَّ    . مَ لَّ سَ عىلَ آلِه وو عليهِ   اهللاُا صىلَّ دً حممَّ  كَ يَّ نبِ  يفِ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٢٦(: ة ـجم , اآليَ سورة النَّ )  ١(
 .  عنهُ  ريض اهللاُ مالكٍ  بنِ  أنسٍ  من حديثِ ) ١٩٣(ومسلم ) ٧٥١٠( خاريُّ أخرجه البُ )  ٢(



ِ رشطَ  بِ اهللا إالَّ  عندَ  فاعةُ الشَّ  قُ تحقَّ وال تَ        ن عـو , لـهُ  وعِ شفُ مَ ـ عن التعاىلَ  رضاهُ :  نيْ
 . عَ يشفَ  أنْ  عِ افِ للشَّ  هُ , وإذنُ  افعِ الشَّ 
 بِ وطلَ  عاءِ الدُّ م بِ ليهِ إِ  اهِ االجتِّ , بِ  القبورِ  صحابِ أَ  و منْ أَ  وثانِ األَ  منَ  فاعةِ الشَّ  طلبُ       
 .باهللا تعاىل  كِ ن الرشِّ مِ  وَ , وهُ  باطلٌ  فاعةِ الشَّ 
 . لهُ  وعِ شفُ مَ لْ لِ  عٌ فْ , ونَ  ضلهِ فَ لِ  هارٌ , وإظْ  افعِ من اهللا للشَّ  إكرامُ :  فاعةِ الشَّ  بولِ يف قَ       

دةِ الثَّاني [ الصةُ ما يف القاعِ  ]ةِ ـخُ
ـ اهللاُ همُ سامَّ  ذينَ الَّ  كنيَ رشْ مُ ـال أنَّ : ـ  عِ األربَ  واعدِ القَ  منَ ـ  يةُ ـانِ الثَّ  فالقاعدةُ         مَ وحكَ

ْ هم ال تَ آهل نَّ أَ بِ  ونَ رُّ ـقِ ـكانوا يُ  ارِ يف النَّ  ودِ م باخللُ عليهِ  ام م إنَّ اهللا , وأهنَّ  معَ  رزقُ وال تَ  لقُ ختَ
َ ذُ اختَّ  ُ  تشفعَ  اهللا , ولِ ىلَ م إِ هبَ رِّ ـقَ ـتُ هم لِ تَ ـوا آهلِ  دِ ـحيوْ ـتَ م بِ هُ هم إقرارُ عْ نفَ يَ  اهللا , وملْ  م عندَ هلَ
َ فِ رصْ  ا , معَ شيئً  ةِ ـبوبيَّ الرُّ   .اهللا  لغريِ  ادةِ بَ ـمن الع وهُ فُ هم ما رصَ

 ـ يف عهدِ  بهةِ الشُّ  تلكَ :  كروها ـ أيْ ذَ  ذينَ الَّ  ارِ الكفَّ  أولئكَ  هةُ بْ شُ  القاعدةِ  هِ في هذفَ       
لْ  نها مَ ثَ رِ وَ  , و ةِ وَّ ـبُ ـالنُّ  همخَ ناهم دْ ما عبَ ;  m f  e     d   c  b  a  ` l : فَ
ـ ةُ هبْ شُ  هذهِ , و هُ لنا عندَ  فعونَ شْ نا يَ ربِّ  ا و بنيَ نَ ـنيْ بَ  سطاءَ ونوا وُ كُ ـ ليَ إالَّ   يف عهـدِ  ارِ الكفَّ
 .هم فَ لْ ن خَ ها مَ ثَ ورِ  , وقدْ  ةِ وَّ بُ ـالنُّ 

 عِ ودفْ  صالحِ مَ ـال بِ لْ جلَ  مةِ حرَّ مُ ـال طِ سائِ إىل الوَ  ال حاجةَ  هُ أنَّ  بيانٌ  القاعدةِ  ويف هذهِ       
 . هِ ـإىل ربِّ  العبدُ  هُ وجَّ تَ يَ  , بلْ  ةِ ـنَّ والسُّ  ابِ تَ ـالكِ  صِّ بنَ  ضارِّ مَ ـال
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 : عِ ـاألربَ  اعدِ وَ ـن القَ مِ 
م منهُ  :م باداهتِ يف عِ  نيَ ـقِ رِّ ـتفَ مُ  ناسٍ عىل أُ  هرَ ظَ  مَ لَّ سَ عىلَ آلِه وو عليهِ   اهللاُصىلَّ  بيَّ النَّ  أنَّ ( 

 ارَ جَ شْ األَ  دُ بُ ـعْ ن يَ م مَ نهُ , ومِ  احلنيَ والصَّ  اءَ يَ ـبنْ األَ  دُ بُ ـعْ م من يَ , ومنهُ  املالئكةَ  دُ بُ ـعْ من يَ 
وعىلَ  يهعلَ   اهللاُاهللا صىلَّ  سولُ رَ  مْ هُ لَ , وقاتَ  والقمرَ  مسَ شَّ لا عبدُ ن يَ م مَ ومنهُ  , جارَ حْ واألَ 
 ¥  ¦   § ̈  m :تعاىل  اهللا ولقَ  ليلُ م , والدَّ ينهُ بَ  قْ رِّ ـفَ ـيُ  , وملْ  مَ وسلَّ  آلِه

© ®  ¬  «  ª l  ()١( . 
ِ مُ ـمِن ال [ مْ رشْ ن كانَ يعبُدُ الشَّ رَ  سَ كنيَ مَ مَ  ]والقَ

 »  m  §   ¨        ©     ª :تعـاىل  , قولهُ  رِ مَ ـوالقَ  سِ مْ الشَّ  ودليلُ  (     
¬   ®̄  ° ²   ±   ³ l       ( )٢( .    

َ  ; والقمرِ  مسِ للشَّ  من يسجدُ  هناكَ  عىل أنَّ  فدلَّ         اهللاُصىلَّ  سولُ هنى الرَّ  ذلكَ  جلِ وألِ
ـ ونَ ا , املرشكُ غروهبِ  وعندَ  مسِ الشَّ  وعِ طلُ  عندَ  الةِ الصَّ  نِ ع مَ لَّ سَ و هِ ـآلِ عىلَ و هِ ـيعلَ   ذينَ الَّ

ِ الـوقتَ  ذينِ هيف  الةُ , والصَّ  دونَ حَّ وَ امل هم املسلمونَ فُ خيالِ  غي أنْ ينبَ  مسَ الشَّ  دونَ يعبُ   نيْ
َ فيها مُ     . )٣(  m   ¶µ´ ̧  ¹º       ¼  »l رشكنيَ لمُ لِ  ةٌ شاهبَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٣٩(: ة ـ, اآليَ سورة األنفال  ) ١(
 ) .٣٧(: ة ـ, اآليَ  تْ لَ صِّ سورة فُ )  ٢(
 .  ابقةِ اآلية السَّ  تكملةُ ,  تْ لَ صِّ سورة فُ )  ٣(



نْ  [ م مَ نهُ  ] ئِكةَ الَ مَ ـانَ يعبُدُ الكَ  ومِ
;  )١( ) m  ̀   _  ~  }  |      a    b l : تعاىلَ  هقولُ  املالئكةِ  ودليلُ  (      

 .  كٌ رْ ـشِ  كَ ذلِ  أنَّ , و نيَ ـيِّ ـبِ و النَّ  كةَ ـئِ الَ ـامل دَ بَ ـعَ  نْ مَ  اكَ نَ ـهُ   أنَّ عىلَ  دلَّ فَ 
قْ  [ ودُ مِن هذه الالـمَ دةِ قَ ـصُ  ]اعِ

 هِ ـعلي  اهللاُاهللا صىلَّ  فيهم رسولُ  ثَ ـعِ بُ  ذينَ الَّ  ربِ العَ  حالِ  عرفةُ مَ  الثةِ الثَّ  يف القاعدةِ        
 سَ مْ الشَّ  دُ يعبُ  نْ م مَ منهُ  كانَ , و كةَ املالئِ  يعبدُ  كانَ  نْ م مَ منهُ  كانَ  دْ , فقَ  مَ لَّ سَ ه وعىلَ آلِ و
ـن يَ م مَ نهُ مِ  , وكانَ  جارَ األشْ و جارَ األحْ و امَ نَ صْ األَ  دُ عبُ يَ  منْ  مْ منهُ  كانَ , و القمرَ و  دُ بُ ـعْ

 . الحَ الصَّ  وا هبمُ نُّ ـظَ  نْ ومَ  احلنيَ الصَّ و اءَ يَ ـولِ األَ 
ْ  ةٌ قَ رِّ فَ تَ م مُ هُ أهواؤُ  كِ الرشِّ  أهلُ و         فـنيَ تلِ م كانوا خمُ أهنَّ  معَ , و  يشءٍ عىلَ  ونَ عُ مِ تَ , ال جيَ

ُ اجتِّ  تْ رَ ـتكاثَ دوا , وبَ ن عَ دوا ومَ بَ دوا ما عَ بَ عَ  , فَ وَ م اهلَ هُ ينَ بَ  قَ رَّ فَ   كَ ذلِ  لِّ كُ  م , معَ اهاهتُ
ـهُ ينَ ق بَ رِّ فَ مل يُ و كنيَ املرشِ  مَ لَّ سَ عىلَ آلِه وو عليهِ   اهللاُصىلَّ  يُّ بِ النَّ  لَ قاتَ  ,  نيَ نيِّ الـوثَ  لَ م , قاتَ
 : يف هذا, و كنيَ املرشِ  مجيعَ  لَ قاتَ و وسَ جُ مَ ـال لَ قاتَ  , وصارَ النَّ  لَ قاتَ , و هودَ اليَ  لَ قاتَ و

ــملَـ دُ بُ ـعْ و يَ ا أَ حً ـصالِ  الً رجُ  دُ بُ ـعْ ذي يَ و الَّ  مَ نَ الصَّ  دُ بُ ـعْ ذي يَ الَّ  نيَ بَ  قَ رْ ـال فَ أنَّه  ن كاً مِ
ـعىلَ آلِه وو هِ ـعلي  اهللاُصىلَّ  سولُ فالرَّ ;  كةِ املالئِ  ـمل يُ  مَ لَّ سَ ـهُ يـنَ بَ  قْ رِّ فَ دوا بَـذين عَ م , فالَّ

ُ حارَ  المُ السَّ  هِ ـعلي املسيحَ  ُ حارَ  المُ السَّ  هِ ـعلي ارً ـيْ زَ دوا عُ بَ عَ  ذينَ م , والَّ هبَ  ذينَ م , و الَّ هبَ
ُ حارَ  جارَ شْ و األَ  جارَ حْ دوا األَ بَ عَ   دُ عبُ ن يَ مَ بَنيَ  هِ ـفي يقَ فرِ ال تَ  كُ , فالرشَّ  ريقٍ فْ ال تَ بِ , م هبَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . ٨٠(: ة ـسورة آل عمران , اآليَ )  ١(



ـشَ  دُ بُ ـعْ , أو يَ  امً ـنَ صَ  دُ بُ ـعْ يَ ن ا ومَ  صاحلً الً رجُ   m i  h  g : تعـاىل ا , قـالَ رً ـجَ

l  k  j l  )و,  )١   m l l   َومِ مُ ـللعُ  ةٌ يدَ ـفي مُ فهِ  يِ هْ ـنَّ ال ياقِ يف سِ  رةٌ كِ ـن .  
:  ه تعـاىلَ قولُ  موداهتِ بُ عْ مَ  بِ سَ  حَ م عىلَ هُ ينَ بَ  يقٍ فرِ تَ  ريِ ن غَ مِ  كنيَ املرشِ  الِ تَ ـ قِ عىلَ  ليلُ الدَّ و

m©   ̈ §  ¦ ¥   ¬  «  ª   ® l )تعاىل هُ ولُ قَ ـفَ ;  )٢ : 
m¥ l  َـ حَ م عىلَ هُ ـنَ ـيْـبَ  قٍ ـيرِ ـفْ ـتَ  ريِ ن غَ مِ  كنيَ رشِ مُ ـال الِ تَ ـ قِ عىلَ  يلٌ ـلِ د  بِ سَ

ا دً ا أحَ نَ ـبُّ رَ  نِ ثْ ـتَ سْ مل يَ  كنيَ املرشِ  لِّ ـكُ لِ  عامٌّ  m ¥ l : تعاىل هولُ , فقَ  مْ هتِ ودابُ ـعْ مَ 
m ©   ̈ §   ¦ l   ِةُ ـنَ ـتْ الف  : ْ ,  مهُ ـنَ ـيْ ـبَ  كٌ رْ ـشِ  دَ ـوجَ ى ال يُ حتَّ :  يْ أَ ,  كُ الرشِّ

,  كٍ رشِ  أيُّ  كٌ رشِ  ونَ كُ ـ يَـى الَ حتَّ  m ©   ̈ §   ¦ l , رشكٍ  يَّ أَ  دُ يقصِ  هُ ـنَّ إِ ـفَ 
m «  ª l ها هللا كلُّ  ادةُ بَ ـالعِ  ونَ كُ ـتَ و . 

 نَّ أَ  : اهَ ـيـفِ و ,  اهللاُإالَّ  قٍّ حَ بِ  ودٌ عبُ مَ  ونِ يف الكَ  سَ يْ ـلَ  هُ ـأنَّ : ا فيهَ  ةُ ـالثَ الثَّ  دةُ اعِ القَ  هِ هذِ        
 حـوِ نَ و نِّ واجلِ  كةِ املالئِ و مرِ القَ و سِ مْ والشَّ  امِ األصنَ  ادةُ بَ ـعِ  نهُ , فمِ  اآلهلةِ  عُ وِّ ـتنَ مُ  فرَ الكُ 

ـ, و هلـذا مل يُ  ةٌ دَ واحِ  ةٌ ـلَّ مِ  فرُ , فالكُ   ارٌ فَّ ها كُ عضِ أو بَ  اآلهلةِ  هِ هلذِ  ونَ دُ ابِ العَ , و كَ ذلِ   قِ رِّ فَ
 . هِ هادِ م يف جِ هُ ينَ بَ  قْ رِّ فَ و مل يُ ,  هِ ـعوتِ يف دَ  مَ لَّ سَ و عىلَ آلِهو  عليهِ  اهللاُصىلَّ  سولُ الرَّ 

ياءَ  [ ن كانَ يعبُدُ األَنبـِ م مَ نهُ  ]ومِ
 mq  p o  n  m  lt  s  r u :  عـاىلتَ  هُ قولُ  ياءِ نبِ األَ  ليلُ ودَ  ( 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٣٩(: ة ـ, اآليَ سورة األنفال  ) ٢(                                                    ) .٣٦(: ة ـسورة النساء , اآليَ ) ١(



  y x w v  z   {       ~  }  |    ̀ _   a      c  b     d    e     f   h  g    i 
lk j  mn  op    rq v  u ts    w x   y z    {l  ()١( . 

ـنفُ أَ  بـادةِ إىل عِ  اسَ النَّ  دعونَ ال يَ  احلنيَ لصَّ او ياءَ األنب أنَّ  بيانُ  يف اآليةِ         ال إىلَ م , وهِ سِ
ـ دَ بـِعُ  صـالحٍ  لُّ كُ و م ,حاشاهُ  , منهُ مِ  اتِ احلاجَ  ضاءِ قَ  بِ لَ  طَ ال إىلَ م , وفيهِ  وِّ لُ الغُ  ن مِ

َّ تَ ه يَ نَّ اهللا فإِ  ونِ دُ  ِ , وال يَ  دينَ العابِ  كَ ولئِ ن أُ مِ  أُ ربَ ـحَ لْ م , و ال يَ هتِ بادَ عِ بِ  فُ عرتَ ـ ءٌ يشَ  هُ قُ ن مِ
 قَ رَّ ن فَـ مَ عىلَ  دٌّ , وفيها رَ  كٌ رشِ  األنبياءِ  بادةَ عِ   أنَّ عىلَ  ليلٌ دَ  ةُ اآليَ , فَ  وهافُ رتَ ي اقْ التِ  مِ املآثِ 

 امِ نَ األصْ  ةِ بادَ  عِ عىلَ  ورٌ قصُ مَ  كَ الرشِّ  أنَّ  مَ عَ ن زَ  مَ عىلَ  دٌّ , وفيها رَ  املعبوداتِ  نيَ بَ  كَ يف ذلِ 
 بـادةَ عِ   أنَّ عىلَ  ةُ ت اآليَ لَّ , وقد دَ  احلنيَ الصَّ  بادةَ وعِ  األنبياءِ  بادةَ عِ  كِ ن الرشِّ مِ  , فإنَّ  طْ قَ فَ 

ـفَ  األصـنامِ  بـادةِ  عِ عىلَ  مقصورٌ  كَ الرشِّ  أنَّ  مَ عَ ن زَ  مَ عىلَ  دٌّ وفيها رَ  , كٌ رشِ  األنبياءِ  ,  طْ قَ
 وا أنَّ مُ لِ ـ, وما عَ  األصنامُ  هِ ـفي دُ عبَ الذي تُ  مانُ  الزَّ ىضَ ه مَ أنَّ  قولونَ يَ  ن املسلمنيَ مِ  وكثريٌ 
 .  لوانٌ أَ و وبٌ رضُ  لهُ  كَ الرشِّ 

ن كانَ يعبُدُ ال [ م مَ نهُ نيَ ومِ احلِ  ] صَّ
ـــ ليـــلُ ودَ (          m      ̧ ¶ ¼»  º  ¹ :عـــاىل تَ  هُ قولُـــ احلنيَ الصَّ

Â  Á   À  ¿ ¾ ½Ãl ( )هِ ـلـِوْ ـا يف قَ ـنـَـهُ  ةُ ـيلَ سِ الوَ ,  )٢ 
 . بةُ رْ ـوالقُ  اعةُ الطَّ  يَ هِ  m   ¼ » º¹ ½l:  عاىلَ تَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١١٦(: ة ـدة , اآليَ ـسورة املائِ )  ١(
 ) .٥٧(: ة ـسورة اإلرساء , اآليَ ) ٢(



سِ  [ ةِ , وما يُ معنَى الوَ َ ـيلَ نها رشْ  ]ع مِ
 اهللا ىضَ  رِ إىلَ  لُ وصِ ذي يُ , فالَّ  ودِ ص املقْ إىلَ  هِ ـبِ  لُ صَّ وَ تَ ذي يُ الَّ  ءُ اليشَّ :  غةِ يف اللُّ  يلةُ سِ والوَ 
ُ  ةُ سيلَ الوَ  يَ هِ  هِ  اهللا , وهذِ إىلَ  ةُ سيلَ الوَ  وَ ه هُ تِ ـنَّ ـوجَ   ¥ m :  ه تعاىلَ يف قولِ  ةُ وعَ املرشْ

¦ §l )١( . 
سِ  [   مْ ـيلَ الوَ  ]وعةُ نُ ـةُ الـمَ

ْ  نْ أ كِ ن الرشِّ , ومِ  ةٌ يَّ كِ رشِ  ممنوعةٌ  ةٌ سيلَ وَ  وقنيَ باملخلُ  لُ وسُّ التَّ       نيَ وبَ  ينهُ بَ  اإلنسانُ  لَ عَ جيَ
 الـذينَ   أنَّ عـىلَ  ت اآليةُ لَّ , وقد دَ  واألمواتِ  احلنيَ والصَّ  ن األولياءِ مِ  طَ سائِ اهللا تعاىل وَ 

ِ هُ دُ عبُ يَ  َـ هُ رمحتَ  رجونَ  اهللا ويَ إىلَ  بونَ رَّ يتقَ , هللا  دونَ م عابِ هُ  كونَ م املرشْ ,  هُ عذابَـ افونَ وخيَ
ـوَ تَ ويَ  هُ دعونَ , يَ  يهِ إلَ  رونَ فتقِ  اهللا , مُ إىلَ  تاجونَ حمُ  بادٌ م عِ , هُ  يرزَ وعُ  هِ مِّ وأُ  كاملسيحِ   لونَ سَّ

ِ وأمَّ  m   ½  ¼  »  º l  يهِ إلَ  اعاتِ بالطَّ  ـدوهُ بَـم عَ فإهنَّ  كونَ ا املرشْ ن م مِ
اهللا  إىلَ  بـونَ رَّ يتقَ , هللا  دونَ عابـِم هُ سُ فُ نْ م أَ  هُ اهللا تعاىلَ  ونِ ن دُ م مِ دوهُ بَ ن عَ اهللا , ومَ  ونِ دُ 

َ  هُ رمحتَ  رجونَ ويَ   ¶ ̧      m½  ¼  »  º  ¹ ,  هُ عذابَ  افونَ وخيَ

¿ ¾   À  Â Á Ã l )٢( . 
 , اهللاَ دونَ عبُـوا يَ وصارُ  نُّ اجلِ  مَ لَ سْ , فأَ  نِّ ن اجلِ ا مِ رً ـفَ نَ  دونَ عبُ يَ  سِ نْ ن اإلِ مِ  رٌ ـفَ نَ  كانَ       
ـم , فَ هُ ـم لَ هتِ بادَ  عِ عىلَ  سِ نْ ن اإلِ م مِ وهُ بدُ عَ  ذينَ الَّ  يَ ـقِ ـهللا , وبَ  ادةَ بَ ـالعِ  صونَ لِ وخيُ   ارَ صَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٣٥(: ة ـدة , اآليَ ـسورة املائِ )  ١(
اـيْ زَ ـه وعُ ـوأمَّ  املسيحَ  دَ بَ ن عَ يف مَ  ا نزلتْ أهنَّ ,  ةُ ـفيه هذه اآليَ  تْ ن نزلَ ين يف مَ  املفرسِّ قويلَ  هذا هو أحدُ  ) ٢(  =: ظر ـ, انْ  رً



ـم عـىلَ ادهتِ ـبَ  عِ ن كانوا عىلَ مَ  يَ ـقِ ـ , وبَ ك وتعاىلَ ارَ بَ ـهللا تَ  دينَ عابِ  ودونَ املعبُ  م ادهتِ بَ ـ عِ
 . )١( منيَ قائِ 

ـ واءٌ , سَ  احلنيَ للصَّ  بادةُ العِ  فَ رصَ تُ  أنْ  ه ال جيوزُ  أنَّ عىلَ  لُّ دُ تَ  اآليةُ         ن األنبيـاءِ كانوا مِ
 .هللا  بادٌ  اهللا عِ إىلَ  رٌ قِ فتَ مُ  لَّ الكُ  , ألنَّ  احلنيَ والصَّ  األولياءِ ن م مِ هِ ريِ غَ ن , أو مِ  يقنيَ دِّ والصِّ 

 . احلنيَ الصَّ  عبدُ ن يَ هناك مَ  عىل أنَّ  دليلٌ :  ةِ ـيف اآليَ      
ن كانَ يعبُدُ األَشجارَ واألحجارَ  [ م مَ نهُ  ]ومِ

 : اىلَ ـعَ ـتَ  هُ ـقولُ (  وَ وهُ )   ِواألحجار شجارِ األ ليلَ دَ (  تعاىل اهللاُ رمحهُ  يخُ الشَّ  رَ ـكَ ذَ  مَّ ثُ       
m ¤  £   ¢  ¡  �  ~  } l ( )٢( . 
m } l   : ِيخِ ـبـِوْ ـللتَّ  نكارٍ إِ  هامُ فْ ـاست , m   £   ¢  ¡  �  ~  }

¤ l   َرَ كَ ذَ ـف : 
 يها علَ ,  ةٍ وشَ قُ ـنمَ  ةٍ خرَ ن صَ عَ  ةٌ ارَ ـب, عِ  فِ ـائِ يف الطَّ  مٌ ـنَ صَ : ـ  خفيفِ بالتَّ  ـ تَ الالَّ    *

 . ةٌ ـنَ دَ سَ  هُ ندَ , وعِ  ةَ ـعبَ الكَ  هِ ـبِ  ونَ ضاهُ يُ  رُ ـائِ تَ ـسَ  هِ ـيوعلَ  يٌّ ـنِ بْ مَ  يتٌ بَ       
ـ مُ ـهو اسْ :  )٣( ـ ديدِ ـشبالتَّ ـ  lتَّ الالَّ {   m تْ ـئَ رِ وقُ        ـ لٍ فاعِ ـمِ ـيَ  تَّ ـن لَ  ,  تُّ لُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . لِ ـسائِ الرَّ  رشحِ  لةِ سِ لْ من سِ  )٣٤٩: ص ( األربعِ  دِ ـواعِ القَ   متنِ  عىلَ حفظه اهللا تعاىلَ  وزانَ الفَ  صالحٍ  يخِ لشَّ ا رشحَ    =   

 . قَ ـابِ السَّ  املصدرَ :  رْ ـ, انظُ  ةِ ـاين يف اآليَ ـالثَّ  ولُ و القَ هذا هُ )  ١(
 ) .٢٠ـ١٩(: تان ـ, اآليَ  جمِ سورة النَّ )  ٢(
َ  وبَ قُ ـراءة  يعْ ـقِ  هيَ  ) ٣( َ ـيمُ ـال:  رْ ـنه , انظعَ  سٍ يْ وَ رُ  ةِ ـوايَ رِ ـبِ  ميِّ احلرضْ              هدـد فحممَّ  يخِ لشَّ لِ  ـةَ عرشَ األربعَ  يف القراءاتِ  رسَّ

 ) .٥٢٦: ص: (م راجح , انظر يِّ رَ ـبمراجعة الشيخ كُ خروف           



 اتً ـيْـبَ  هِ ربِ  قَ وا عىلَ نَ ـبَ   ماتَ امَّ ـ, فلَ  اجِ جَّ ـلحُ لِ  )١( قَ ـيوِ السَّ  تُّ لُ ـيَ   كانَ  حٌ ـصالِ  لٌ جُ رَ  وَ وهُ 
 .اىل عَ ـاهللا تَ  ونِ ن دُ مِ  هُ ـدونَ عبُ , وصاروا يَ  رَ ـتائِ السَّ  هِ ـيوا علَ خَ رْ وأَ 
  ناءٌ ـا بِ وهلَ حَ  , فِ ائِ والطَّ  ةَ ـكَّ مَ  نيَ بَ  ةَ ـلَ خْ ي نَ يف وادِ  مِ لَ ن السَّ مِ  راتٌ ـجَ شَ :  زَّ ـالعُ و   *

 . )٢(ها ـلِ ن داخِ مِ  اسَ النَّ  ونَ مُ لِّ ـكَ يُ  نيُ ـياطِ يها شَ , وفِ  ةٌ ـنَ دَ ا سَ هَ ندَ وعِ ,  رُ ـائِ تَ وسَ       
 ,  ةَ ينَ واملدِ  ةَ كَّ مَ  نيَ بَ  ديْ دَ قُ  لِ بَ ن جَ ا مِ يبً رِ قَ  عُ قَ يَ  كانٍ يف مَ  ةٌ كبريَ  خرةٌ ي صَ هِ فَ :  اةُ نَ ا مَ وأمَّ    *

 . جِ رَ زْ ـواخلَ  سِ وْ واألَ  ةَ اعَ زَ خُ ـلِ  تْ وكانَ       
{  ~   m: اىل ـتعـ قالَ  ,  بِ رَ العَ  نامِ ـأص كربُ أَ  يَ هِ   ةُ ذكورَ ــامل  األصنامُ  هِ هذِ       

¤  £   ¢  ¡  � l  َـم أو نَ كُ تْ فعَ نَ  لْ ? هَ  ايئً م شَ نكُ عَ  تْ نَ غْ أَ  لْ ه م كُ تْ رصَ
 )٣( م ?عنكُ  عتْ فَ أو دَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا ,    ثريدً  ونُ ـا ويكامً عَ ـط , يكونُ  عريِ والشَّ  ةِ طَ ـنْ ن احلِ مِ  خذُ تَّ ـما يُ : يق وِ ـالسَّ  (: تعاىل  اهللاُ اكر رمحهُ حممود ش قال األستاذُ )  ١(

 : ظر ـان, هـ ا)  ةوريَّ سُ  املِ يف شَ  اليومَ  املعروفةُ )  ةُ يَّ محِ القَ  (ه أنَّ  , وأظنُّ  قِ يف احللْ  هِ ي بذلك النسياقِ مِّ سُ ... ا ابً رشَ  علُ وجيُ          
 ) . ١٦٥: ص( ود شاكر حممُ  معجَ مُ          

  سُ فْ هم هو نَ مُ كلِّ هذا الذي يُ  أنَّ  الُ هَّ ـاجل نُّ ظُ ويَ  () : ٣٥٤:ص(ه تعاىل يف رشحِ  اهللاُ وزان حفظهُ الفَ  صالحٌ  يخُ الشَّ  الَ ـقَ   )٢(
 . اهـ )اهللا  هم عن سبيلِ لَّ ضِ ـتُ ـلِ  هم هي الشياطنيُ مُ كلِّ الذي تُ  أنَّ  , معَ  نوهُ ـذي بَ الَّ  أو هذا البيتِ  راتِ جَ هذه الشَّ           

 اهللاُ اهللا صىلَّ  رسولُ  تحَ ـوفَ  اإلسالمِ ـبِ  اهللاُ اءَ ـجَ  امَّ ـول( ) : ٣٥٥:ص(ه ـيف رشحِ  اهللاُ وزان حفظهُ الفَ  صالحٌ  يخُ ال الشَّ ـقَ   )٣(
 يف  )تالَّ ـال( إىل ريض اهللا عنهام  بٍ رْ ـحَ  بنَ  أبا سفـيانَ و عبةَ شُ  بنَ  ةَ غريامل أرسلَ , فة رشَّ مُ ـال ةَ ـمكَّ  مَ لَّ سَ عىلَ آلِه وعليه و         

 )  زَّ العُ  (إىلريض اهللا عنه  دِ ـالولي بنَ  خالدَ  أرسلَ  و م ,لَّ سَ عىلَ آلِه وعليه و  اهللاُاهللا صىلَّ  رسولِ  فهدماها بأمرِ  ائفِ الطَّ          
    وأرسلَ  , هللا واحلمدُ ها رِ ن آخِ اها عَ هم وحمَ ضلُّ وتُ  الناسَ  اطبُ تي كانت فيها ختُ ة الَّ نيَّ اجلِ  لَ تَ ـوق األشجارَ  ها وقطعَ فهدمَ          
 {    mبّادها ? ها وعُ أهلَ  ذُ نقِ فكيف تُ ها نفسَ  تْ وما أنقذَ اها , ها وحمَ فهدمَ ) ناةمَ (ريض اهللا عنه إىل  يب طالبٍ أَ  بنَ  عيلَّ          

               ¤  £   ¢ ¡� ~ l  َهـا)  اهللا ? نودِ ن جُ ها مِ نفسَ  تْ كم ? هل منعَ تْ ? هل نفعَ  ذهبتْ  أين . 



 . واألحجارَ  األشجارَ  دُ عبُ ن يَ مَ  ناكَ هُ   أنَّ عىلَ  ليلٌ ا دَ هَ ختِ أُ  معَ  ةُ ـواآليَ 
َ رَ  يِّ يثِ اللَّ  دٍ  واقِ أيبِ  يثُ دِ وحَ : ( تعاىل  اهللاُ رمحهُ  يخُ الشَّ  قالَ    معَ ا نَ جْ رَ خَ :  قالَ  هُ نْ عَ  اهللاُ يضِ

ـلمُ , ولِ  فرٍ كُ بِ  دٍ هْ عَ  اءُ ثَ دَ حُ  نُ حْ , ونَ  نيٍ نَ  حُ إىلَ  مَ لَّ وسَ  يهِ علَ   اهللاُصىلَّ  يِّ بِ النَّ  ـ كنيَ رشِ  ةٌ درَ سِ
َ  ونَ ـوطُ نُ ها , ويَ ندَ عِ  فونَ كُ عْ يَ    ةٍ درَ ـسِ ا بِ نَ رْ , فمرَ  واطٍ نْ أَ  اتُ ذَ : ا هلَ  الُ ـقم , يُ هُ تَ حَ لِ سْ ا أَ هبِ

 .)  نواطٍ أَ  اتُ ام هلم ذَ كَ  نواطٍ أَ  اتَ نا ذَ لَ  لْ عَ اهللا , اجْ  يا رسولَ : لنا فقُ 
كام  هِ يدِ ـ بِ يسِ فْ ذي نَ م والَّ تُ لْ , قُ  نُ نَ ا السُّ  , إهنَّ ربَ أكْ  اهللاُ ": م لَّ وسَ  عليهِ   اهللاُصىلَّ  يُّ بِ النَّ  قالَ  

َ نُ بَ  تْ قالَ   )١( " m      P  O    T  S   R QU   Y  X    W  V l: ى ملوسَ  ائيلَ و إرسْ

ـأيبِ  وابنُ  يُّ مذِ والرتِّ  محدُ أَ  هُ خرجَ أَ  ـ( :  يُّ مـذِ الرتِّ  , وقـالَ  انَ بَّـحِ  وابـنُ  مٍ  عاصِ  ديثٌ حَ
ُّ األلبَ  حهُ , وصحَّ  ةِ ـر يف اإلصابَ جَ حَ  ابنُ  حهُ وصحَّ )  صحيحٌ  سنٌ حَ   . )٢( اينِ

ا هبـ قـونَ , يعلِّ  تعـاليقَ  ذاتُ  شـجرةٌ  هـيَ :  , أيْ  عليـقُ التَّ  , وهوَ  طٍ وْ نَ  مجعُ :  واطُ نْ واألَ 
 ةُ ـليَّ بَ  ذهِ هو)  أنواطٍ  كام هلم ذاتُ  أنواطٍ  لنا ذاتَ  علْ اجْ ( : قالوا , هبا  كِ ربُّ هم للتَّ تَ أسلحَ 

ـ ومٍ بقَ  هَ ـشبَّ تَ  نْ مَ  "يا , و البالَ  أعظمِ  منْ  , وهيَ  هِ شبُّ والتَّ  قليدِ التَّ   , وقـدْ   )٣( " مْ و مـنهُ فهُ
ـ ":  , وقالَ  ما قالوهُ  كرَ تنم , واسْ وسلَّ  عليهِ   اهللاُصىلَّ  بيُّ النَّ  بَ تعجَّ  ـإهنَّ  : يْ أَ  " نُ نَ ا السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٣٨(: ة ـسورة األعراف , اآليَ  ) ١(
 حه , وصحَّ ) ٦٧٠٢(ان بَّ ـ, وابن حِ ) ٧٦(م ـعاص, وابن أيب ) ٢١٨٠(مذي , والرتِّ ) ٥/٢١٨(د مَ ـاحلديث عند أح  )٢(

 ) .٥٤: ص (ة  ـالسنَّ  ة يف ختريج كتابـالل اجلنَّ ـيف  ظ األلباينُّ , و) ٤/٢١٦(حجر يف اإلصابة ابن          
 عاين نْ وقال الصَّ  , هـا)  انبَّ حِ  ابنُ  حهُ صحَّ : ( وغ املرام , قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف بلُ ) ٤٠٣١(  أخرجه أبوداود ) ٣(

 ه  عن    جُ رِ ختُ  ةِ ـحابن الصَّ مِ  عن مجاعةٍ  احلديثِ  ةِ من أئـمَّ  مجاعةٍ  عندَ  دُ له شواه : () ٤/٥١٤( لِ ـبُ يف السُّ رمحه اهللا تعاىل           
 .لِغريه  نٌ سَ حَ  فاحلديثُ ; هـ  ا)  عفِ الضَّ           



 كام  قالَ  منْ  قالَ  دْ فيها , و قَ  هم ببعضٍ دي بعضُ , ويقتَ  اسُ ها النَّ كُ تي يسلُ الَّ  لَ بُ السُّ  هيَ 
 هِ ـيـوسى علَ مُ  قالَ ـفَ ,  m   T S  RQ   P O   U l  :ى وسَ ـمُ لِ  إرسائيلَ و بنُ  تْ قالَ 

 m   ̂    _     `       a     b كٌ هلَ مُ :  يْ أَ  m  W     X   Y   Z [     \   ]    l : مالَ السَّ 

c   dl  ; ِــــأل ْ  هُ نَّ  m  m  l  k    j  i  h  g  f كٌ رشِ

nl )يف  اءُ قَ ـالبَ :  وفُ كُ , والعُ  كٌ ها رشِ عندَ  وفُ كُ و العُ  باألشجارِ  كُ ربُّ ـفالتَّ  )١
يف   وقـعَ  هُ لـهِ جَ  منْ  نَّ ألِ ,  وحيدِ بالتَّ  اجلهلِ  إىل خطرِ  اسَ النَّ  ينتبهَ  أنْ  , و جيبُ  انِ كَ مَ ـال

:  هُ ـنـع اهللاُ ريضَ  دٍ ـو واقِ أبُ  قالَ ,  ةَ ـالَ ال حمَ  هِ ـبأهلِ  هَ ـشبَّ تَ  هُ ـلَ هِ جَ  نْ , ومَ  الةَ ال حمَ  كِ الرشِّ 
فـأرادوا )  بكفرٍ  عهدٍ  دثاءُ حُ  , ونحنُ  ننيٍ م إىل حُ وسلَّ  عليهِ   اهللاُصىلَّ  بيِّ النَّ  جنا معَ خرَ ( 
 لِ هـاجل إىل خطـرِ  اسُ ـالنَّ  هَ ـبَّ تَـني نْ أَ  جبُ ـ, فيَ  موا احلكمَ م مل يعلَ هنَّ هوا هبم ألِ شبَّ ـتَ يَ  نْ أَ 

َ  ; دِ ـوحيبالتَّ  ـ وحيدَ تَّ ـالـ لَ ن جهِ , ومَ  ةِ ـالَ ال حمَ  كِ يف الرشِّ   عَ ـوقَ  هُ ـلَ ن جهِ مَ  نَّ ألِ  لَ وجهِ
 .  دْ رِ ـمل يُ  أمْ  أرادَ  هِ ـبأهلِ  هَ ـتشبَّ  كَ الرشِّ 

َّ  ونَ ؤُ يتربَّ  هلم , بلْ  اسِ النَّ  عبادةَ  ونَ رِّ قِ ـال يُ  احلونَ والصَّ  األنبياءُ  ـعبَ  نْ ممِ  ذينَ دوهم , والَّ
ُ يَ  ذينَ الَّ , و هُ وأمَّ  المُ السَّ  وا عيسى عليهِ عبدُ  م فلَـ ,م هِ أنفسِ  نْ مِ  ا ذلكَ وْ ام افرتَ إنِّ  امعبدوهنَ
 تـاجونَ حمُ  احلونَ والصَّ  , واألنبياءُ  المُ السَّ  ى عليهِ يسَ عِ  همرَ أمَ  هِ وال بِ  كَ بذلِ  م اهللاُرهُ يأمُ 
 , دوهُ م عابـِاهللا وهُ  ونِ ن دُ مِ  دونَ بَ ـعْ يُ  فَ يْ ـ, فكَ  الحِ الصَّ  العملِ بِ  يهِ إلَ  بونَ رَّ تقَ  اهللا , يَ إىلَ 

ُّ والتَّ  ِّ اهللا العَ بِ  كٌ رشِ  احلنيَ الصَّ  بورِ وقُ  واألحجارِ  باألشجارِ  كُ ربَ َ  ارِ الغفَّ  يلِ  يتِ الَّ  كةُ , والربَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .١٤٠ـ١٣٩( : سورة األعراف , اآليتان ) ١(



ال  هامٌ وْ  أَ إالَّ  يَ ما هِ  ناماتِ مَ ـوال ورِ بُ ـوالقُ  واألشجارِ  يف األحجارِ  كونَ ها املرشِ دُ قِ ـعتَ يَ 
َ  يَ هِ , فَ ا هلَ  حقيقةَ   ±  m ²:  هُ بحانَ سُ  ذا قالَ هلَ و,  ةٍ ـعاديَّ  ورٍ بُ وقُ  وأحجارٍ  أشجارٍ  دُ رَّ ـجمُ

µ´³ ¾½¼»  º ¹  ̧¶ l )١( . 
 : اىلَ عَ تَ  اهللاُ رمحهُ  يخُ الشَّ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ 
 

Ö]{Ï{Â^{Ö]<ì‚{Ã{e]†{í : 
 

 : اىلعَ تَ  اهللاُ رمحهُ  الَ , فقَ  مانِ هذا الزَّ  لِ هْ أَ  كِ رشِ  ظِ لَ غِ  يانِ يف بَ  يَ هِ و, ع ربَ األَ  دِ واعِ ن القَ مِ       
 كونَ رشِ يُ  نيَ لِ وَّ األَ  ; ألنَّ  نيَ لِ وَّ ن األَ ا مِ كً رشِ  ظُ غلَ ا أَ نَ ـي زمانِ كِ رشِ مُ  أنَّ :  ابعةُ الرَّ  اعدةُ القَ ( 

ـ خـاءِ يف الرَّ  مٌ م دائـِهُ كُ ا رشِ نَ زمانِ  وكرشِ , ومُ  ةِ دَّ يف الشِّ  صونَ لِ , وخيُ  خاءِ يف الرَّ  ,  ةِ دَّ والشِّ
m  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  :اهللا تعاىل  قولُ  ليلُ والدَّ 

_ ^ b a  `l )٢( ( . 
 ] منيَ دِّ املتقَ  كِ ن رشِ مِ  ظُ لَ غْ أَ  رينَ املتأخِّ  كُ رشِ  [

ِ يف عَ  كنيَ املرشِ  أنَّ :  دةِ القاعِ  ذهِ ـهَ  لُ اصِ فحَ        ـرشِ  ظُ ـغلَ أَ  هُ دَ عْ وبَ  فِ ـنِّ املصَ  رصْ ـكً ن ا مِ
ـوا يُ كانُ  نيَ ـلِ وَّ األَ  كنيَ رشِ مُ ـال أنَّ  يف ذلكَ  بُ بَ , والسَّ  لنيَ وَّ األَ  , فـإذا  خـاءِ يف الرَّ  كونَ رشِ

ـيف و خاءِ يف الرَّ  كونَ رِ ـشْ م يُ هنَّ فإِ  نَ ورُ ـا اآلخِ أمَّ ووا , صُ لَ أخْ  ةِ دَّ ـوا يف الشِّ عُ ـقَ وَ   , ةِ دَّ ـالشِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) . ٦٥: (ة ـسورة العنكبوت , اآليَ )  ٢(                                                        ) .٢٣(:  ةـسورة النجم , اآليَ )  ١(



 m   B  A   E  D CH  G  F  : نيَ لِ وَّ األَ  فِ صْ تعاىل يف وَ  , قالَ  قونَ رِّ ـفَ يُ ال 

J I   KP  O  N   M  L  Q T  S  Rl  )تعاىل  وقالَ   )١ :ma   c  b 
e d f i h  g l )األصنامَ  دعونَ يَ  خاءِ يف الرَّ  كونَ رشِ يُ  ونَ لُ وَّ األَ فَ ;  )٢ 

ـ ةِ دَّ وا يف الشِّ عُ ـقَ , وإذا وَ  خاءِ الرَّ  ا يف حالةِ دوهنَ بُ ـعْ , ويَ  واألحجارَ  ثانَ وْ واألَ   ونَ دعُ ال يَ
 رونَ خِّ أَ تَ ـا املـ, وأمَّ  هُ وحدَ  اهللاَ دعونَ ام يَ ا , وإنَّ رً ـشجَ ا وال وقً ا , وال خملُ رً  وال حجَ صنامً 

 ُ ـهتِ دَّ شِ  م ويف حالِ هِ ـخائِ رَ  م يف حالِ هُ كُ م رشِ هبِ  رٌّ مِ ستَ مُ  مفإهنَّ ـ دَّ تَ م , فإذا اشْ  م األمـرُ هبِ
 .م هُ وغريَ  يَّ وِ دَ والبَ  يَّ فاعِ والرِّ  القادرِ  وا عبدَ عَ دَ 
كِ املتقدِّ  [ رُ بَنيَ رشِ رقٌ آخَ رينَ فَ كِ املتأخِّ  )٣( ]منيَ ورشِ

,  واألوليـاءِ  واألنبيـاءِ  كـةِ ن املالئِ مِ  نيَ صاحلِ  دونَ بُ ـعْ كانوا يَ  ونَ لُ وَّ األَ : ر آخَ  رقٌ نا فَ وهُ 
ـن أَ مِ  ناسٌ أُ :  دونَ عبُ يَ و ونَ دعُ ن يَ مَ  ةِ لَ ي مجُ فِ فَ  رونَ ا املتأخِّ وأمَّ  ـ اسِ النـَّ رِ فجَ ـن أَ ومِ  رِ كفَ
ُ عبُ يَ  كَ ذلِ  , ومعَ  قِ لْ اخلَ   ن كـانَ مَ  ؤالءِ ن هَ م , ومِ هبِ  ونَ يثُ ستغِ م , ويَ هبِ  ونَ لُ سَّ وَ ـتَ م ويَ دوهنَ

  . )٤( مهِ ريِ وغَ  يِّ وِ دَ والبَ  بعنيَ سَ  نِ  وابْ يبِ رَ عَ  نِ وابْ  جِ الَّ كاحلَ  قِ لْ اخلَ  رِ فجَ ن أَ مِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٦٧(: سورة اإلرساء , اآلية )  ١(
  ) .٣٢(: ورة لقامن , اآلية س  )٢(
  دونَ بُ ـعْ يَ  لنيَ األوَّ  أنَّ ( :  قالَ فَ  هاتِ ـبُ ـالشُّ  فُ شْ ه كَ يف كتابِ رمحه اهللا تعاىل اب عبد الوهَّ  بنُ  دُ مَّ ـحم الشيخُ  هذا الفرقَ  ذكرَ  ) ٣(

  ابَ م األقطَ وهنَ مُّ سَ ذين يُ ـبذلك , فالَّ  فونَ رتِ عْـم يَ , وهُ  اسِ النَّ  رِ ن أفجَ ا مِ اسً ـأنَ  عبدونَ يَ ـا هؤالء فَ أمَّ ...  ا صاحلنيَ أناسً            
  . هـا)  م تكاليفٌ هم ليس عليهِ عمِ م بزَ ; ألهنَّ  الفاحشةِ ... عن  هونَ نزَّ ـتَ ـوال يَ  صومونَ وال يَ  ونَ صلُّ ال يُ  واألغواثَ           

 ,           يّ املرصِ  ويُّ ـدَ البَ  نيُّ ـيْ ـسَ احلُ  عيلٍّ  بنُ  أمحدُ :  ويُّ ـدَ البَ  () :  ابزَّ ـالعُ (  ه تابِ ـاهللا تعاىل يف كِ  يد رمحهُ بوزَ ر أَ بكْ  قال الشيخُ ) ٤(
 =  ناعقولَ ت علينا ثبِّ  مَّ هُ اللَّ  , والعافيةَ  المةَ السَّ  اهللاَ نسألُ ـ يف طنطا ـ اهللا تعاىل  ونِ ن دُ مِ  دُ ـعبَ يُ  نٌ ـثَ ه وَ وقربُ  , ٦٧٥املتوىفّ سنة          



 ةُ دَ ـالقاعِ  هِ , وهذِ  ةُ يمَ الكرِ  ةُ ـاآليَ  يَ وهِ  دةِ ـالقاعِ   هذهِ عىلَ  ليلَ الدَّ  يخُ الشَّ  ساقَ  دْ ـوقَ       
  . دِ ـواعِ ن القَ ها مِ لَ بْ ـ قَ امَ ـلِ  ةِ ـتيجَ ـكالنَّ 

مـا  يانِ ـ, وبَـ وحيدِ التَّ  يانِ ـوبَ  العقيدةِ  بابِ يف  دِ ـالقواعِ  عِ نفَ ن أَ مِ  عُ بَ رْ األَ  دُ واعِ القَ  هِ وهذِ 
ِ مُ ـلا هِ يْ علَ  كانَ  ُ أرضْ  هِ ـي , وما علَ امً ـديقَ  كونَ رشْ  , )١( m  É È l  ; اديثً م حَ اهبُ
 . انُ عَ املستَ  واهللاُ

ـ تَ ا وقْـكوهنَ رتُ ـيَ  ادوهنَ عبُ يَ  ذينَ الَّ  أنَّ :  اآلهلةِ  تلكَ  ادةِ بَ ـعِ   فسادِ عىلَ  لُّ دُ ـا يَ وممَّ  ,  ةِ دَّ الشِّ
  . هُ  اهللا وحدَ إىلَ  ونَ ؤُ جَ لْ ويَ 

 ونَ دُ  خاءِ يف الرَّ  كُ رشِ ن يُ ا ممَّ كً رشِ  دُّ شَ أَ  ةِ دَّ الشِّ  ى يف حالِ حتَّ  هِ ـاللِ  ضَ عىلَ  رُّ مِ ـستَ ذي يَ والَّ 
هذه يف  ورَ بُ ـالقُ  دونَ بُ ـعْ يَ  ذينَ , الَّ  انِ مَ زَّ ـهذا ال لِ هْ أَ  كِ رْ ـشِ  ظَ ـلَ غِ  مُ لَ ـعْ تَ  هُ ـنْ , ومِ  ةِ دَّ ـالشِّ 
 .ق بَ ن سَ ا ممَّ كً رشِ  دُّ شَ ذا أَ وه , ةِ دَّ والشِّ  خاءِ يف الرَّ  اوهنَ عُ دْ يَ  ةِ ـنَ زمِ األَ 
مَ  [ عَ ـثَ ةُ تَ واعِ ـرَ مِ هذه القَ  ] دِ ـلُّ

 أنْ  طيعُ ـستَ , وتَ  كنيَ املرشِ  ن حالِ مِ  ينَ دِ حِّ املوَ  حالَ  زَ ـيِّ متُ  أنْ  ستطيعُ تَ  دِ ـواعِ ذه القَ وهبِ      
 مَ لَ عْ تَ  أنْ  دِ ذه القواعِ هبِ  ستطيعُ , وتَ  األمرُ  كَ يْ علَ  طَ تلِ ى ال خيَ حتَّ  كِ ن الرشِّ مِ  وحيدَ التَّ  زَ يِّ متُ 

ْ  مـعَ  األمرَ  رُ ـبِّ دَ ذي يُ الَّ  وَ وهُ  اقُ زَّ الرَّ  وَ وهُ  قُ الَّ ـاخلَ  وَ هُ تعاىل  اهللاَ بأنَّ  ارَ رَ ـاإلقْ  أنَّ   فِ رصَ
ـ مـعَ  ةِ يَّ بوبِ الرُّ  وحيدُ تَ  وَ ذي هُ هذا الَّ  أنَّ  مُ لَ عْ ن هذا تَ مِ  ـاىل عَ اهللا تَ  ريِ غَ لِ  بادةِ العِ   يف كِ الرشِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . هـا)  هكرِ ن ذِ ى مِ حَ ستَ ما يُ  ن احلكاياتِ ه مِ تِ ـيف ترمج كرَ وذَ )  ... ٥/٣٤٥( ذراتِ يف الشَّ  امدِ العِ  ه ابنُ ترمجَ  ,نا ت لنا دينَ وثبِّ =   

 ) .٢٥٣: ص (يد ر أبوزَ كْ ـيخ بَ ظائر للشَّ النَّ  وعةَ جممُ : انظر          
 ) .   ١١٨(: ة البقرة , اآلية سور)  ١(



ـ ةَ ـنَّ ـاجلَ  لُ دخِ ه ال يُ وأنَّ  ,  وعٍ ن جُ ي مِ ـنِ غْ وال يُ  نُ مِ سْ هذا ال يُ  أنَّ ـ  ةِ ـيَّ لوهِ األُ  ي جِّ نَ ـوال يُ
  مجيـعِ عىلَ  كنيَ املرشِ  بَ حارَ  مَ ه وسلَّ  آلِ وعىلَ  هِ ـيْ علَ   اهللاُصىلَّ  يَّ بِ النَّ  أنَّ  مُ لَ عْ , وتَ  ارِ النَّ  نمِ 

ُ هُ ينَ بَ  مَ وسلَّ  عليهِ   اهللاُصىلَّ  قْ رِّ ـفَ يُ  مْ ـولَ , هم كِ م ورشِ باداهتِ عِ  رِ وَ صُ  ـم فحـارهبَ ا , م مجيعً
    . واحدةٌ  ةٌ ـلَّ مِ  كُ فالرشِّ 

 إالَّ  عملٌ  لُ بَ ـقْ ال يُ  هُ ه , ألنَّ بِ  بدأَ يَ  ا وأنْ  صحيحً امً ـلُّ عَ تَ  دُ بْ ه العَ مَ تعلَّ يَ  ي أنْ نبغِ ا يَ ممَّ  نْ فإذَ      
,  ثِ بَ ـواخلَ  ثِ دَ ـاحلَ  معَ  طهارةٌ  هُ لَ  حُّ صِ ال تَ  هُ ـه , كام أنَّ  بِ إالَّ  بادةٌ عِ  دِ بْ ـللعَ  حُّ صِ ه , وال يَ بِ 

ـ أنْ   اإلنسـانِ عىلَ  بُ جِ , فيَ  سِ نِ الدَّ  كِ الرشِّ  معَ  بادةٌ عِ  هُ لَ  حُّ صِ ال يَ  كَ فكذلِ  ,  هُ ينـَدِ  مَ علَّ تَ يَ
ـارِ قَ ى ال يُ حتَّـ اهُ قَّ وَ تَ ـيَــلِ  كَ الرشِّ  فَ عرِ يَ  وأنْ   هِ ـبِّ رَ  وحيدَ تَ  فَ عرِ يَ  وأنْ  ـفَ  هُ بَ ـالً ضْ  ن أنْ  عَ

 . هِ ـبِ  سَ بَّ ـلَ ـتَ يَ 
سَ ـمَ خاتـِ [    ]ةِ ــالَ ةُ الرِّ
 , تْ مَّ ـتَ  : (  عِ ـربَ األَ  دِ ـواعِ ـن القَ مِ  رَ ـكَ ما ذَ  رِ ـ يف آخِ اىلَ ـعَ تَ  اهللاُ رمحهُ  فُ نِّ صَ مُ ـال قالَ     

ــعْ دَ  رُ ـوآخِ  , مَ وسلَّ  هِ ـبِ حْ وصَ  هِ ـآلِ و دٍ ـمَّ  حمُ ىلَ ـعَ   اهللاُوصىلَّ  ــحَ ـالْ  نِ ا أَ ـوانَ  بِّ هللا رَ  دُ ـمْ
  )١( ) . نيَ املَ ـالعَ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٤٣٠نة م احلرام سحمرَّ  ٢٣ اإلثننيِ  ليلةَ  العشاءِ  بعدَ  عليهِ  ه والتعليقِ ومراجعتِ  حِ هذا الرشَّ  فريغِ ن تَ مِ  الفراغُ  كانَ )  ١(

 .م ه وسلَّ حبِ ه وصَ  آلِ وعىلَ  دٍ نا حممَّ يِّ  نبِ عىلَ   اهللاُوصىلَّ  العاملنيَ  بِّ هللا رَ  واحلمدُ           


